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Um aspecto que durante anos me inquieta, e me levou a estudá-lo 
mais a fundo durante meu TFG foi a pouca relevância que o patri-
mônio industrial possui na maior metrópole brasileira. As arquiteturas 
patrimoniais de uma maneira geral não possuem o rigor de preserva-
ção que merecem, contudo as mais notáveis da capital paulista - e 
aqui cito algumas: Catedral da Sé, Mercado Municipal, Museu do 
Ipiranga, Estação da Luz, Pinacoteca, Teatro Municipal, etc - fazem 
uso de uma cota no orçamento municipal1 destinado à elaboração 
de trabalhos de restauro e manutenção. Estão sempre presente em 
roteiros sobre a história de São Paulo e eventos culturais, além de 
serem apreciados e respeitados pela maioria da população que os 
conhecem. Isso posto, me questiono porque o mesmo não se pode 
dizer do remanescente patrimônio industrial da metrópole paulista. O 
pouco que ainda resta - pois muitos sítios industriais acabaram sendo 
reduzidos a cinzas pelos tratores do mercado imobiliário - encontra-
-se em lastimável estado de conservação, em sua maioria abandona-
dos e jogados à mercê de vândalos e da ação do tempo. 

Localizados principalmente nos antigos bairros operários da Moo-
ca, Brás, Belém, Barra Funda e  Pompéia, esses remanescentes a 
partir da década de 1960 passam a sofrer com o esvaziamento e de-
cadência das atividades fabris devido à transferência de suas sedes 
para regiões periféricas da cidade. De lá para cá, poucos investimen-
tos foram destinados para obras de conservação e restauro desses 
bens e a proteção de alguns exemplares somente ocorreu depois de 
reivindicações de grupos de moradores e defensores da causa que 
conseguiram que o processo de tombamento² de alguns conjuntos 
avançassem. Muitos remanescentes foram assegurados por órgãos 
de preservação nas instâncias municipal e estadual. Isso representou 
uma vitória para a sociedade, pois de alguma forma esses testemu-
nhos tão relevantes no processo de industrialização - que culminaram 
no grande desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo - não 
poderão ser demolidos. Sem o crescimento proporcionado pela ativi-
dade industrial, o maior centro financeiro da América Latina talvez não 
tivesse atingido tal nível de importância.

¹ Dentro do orçamento muni-
cipal destinado à Cultura, uma 
porcentagem é direcionada à 
Preservação do Patrimônio His-
tórico, Artístico, Cultural e Arque-
ológico para obras de manuten-
ção e adequação. 
² O registro de algo que é de va-
lor para uma comunidade prote-
gendo-o por meio de uma legis-
lação específica.
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MIGRAR :
MOVER-SE DE UMA 
REGIÃO A OUTRA; 

SAIR EM BUSCA DO 
SONHO, DA PROS-

PERIDADE, DE AL-
TERNATIVAS OU, NA 

FALTA DE TODOS 
ELES, PARTIR.
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O desenvolvimento das atividades industriais da cidade de São 
Paulo está diretamente atrelado ao êxito do cultivo de café em solo 
paulista.  É por volta de 1850 que se dá o surto do cultivo de café, 
decorrente de um crescimento do mercado estrangeiro em busca 
dessa mercadoria, que estimulou a penetração de lavouras pelo Vale 
do Paraíba estendendo-se até o Oeste paulista.
 
      1.1 PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO NO TERRITÓRIO 
PAULISTA

            1.1.1 ORIGENS NO CAFÉ
Antes da introdução do café, as fazendas paulistas dedicavam-

-se à cultura de cana e à agricultura de subsistência, com o uso 
exclusivo de mão de obra escrava. Na época, as únicas merca-
dorias que se importavam eram o sal e a pólvora. A partir de en-
tão, inicia-se a transformação do sistema de produção, que passa 
a focar na exportação do café e, somado ao fim do tráfico negrei-
ro - que vai culminar para que a abolição da escravatura aconte-
ça em 1888 -, compreende-se que a mão-de-obra livre será ne-
cessária para o crescimento de uma economia de exportação. 
Assim, o pré-requisito básico a qualquer sistema industrial co-
meça a se fazer presente: a economia monetária ou capitalismo. 

A Europa passava por grandes transformações em meados do 
século XIX. A 2ª Revolução Industrial trouxe grandes mudanças no 
sistema industrial, como a automação nos processos de produção. 
Em consequência disso, muitos trabalhadores perderam seus em-
pregos, já que as máquinas agilizaram boa parte do processo indus-
trial. Essa crise, que levou à escassez de recursos, foi o principal 
motivo que fez muitos europeus partirem para a América em busca 
de melhores oportunidades de vida. Com a redução de oferta em 
mão-de-obra escrava decorrente do fim do tráfico negreiro, o imi-
grante veio de encontro aos interesses dos barões do café, como 
uma opção de trabalho mais barata. Em 1886  foi assinado um con-
trato de imigração pelo governo brasileiro, que permitiu a vinda de 
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cerca de 90 mil europeus para São Paulo em apenas três anos.¹ Os 
imigrantes, em sua maioria italianos,  tinham suas passagens de vinda 
pagas pelos cafeicultores com a promessa de trabalho nas lavouras, 
no entanto esse “investimento” era cobrado como forma de dívida 
que seria paga durante alguns anos de trabalho na colheita de café. 

           1.1.2 EXPANSÃO DA MALHA FERROVIÁRIA
Entre 1880 e 1890, os lucros gerados pelo comércio de café 

custearam grande parte da infraestrutura necessária que o desen-
volvimento industrial demandava. As estradas de ferro configura-
vam a principal infraestrutura de transporte na época, a constru-
ção da linha Santos-Jundiaí - a mais importante pois era utilizada 
para escoar a produção até o porto de Santos - foi concebida com 
capital inglês e dirigida pelo Barão de Mauá. Durante a década de 
1890, o maior empregador industrial de São Paulo era a Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro, de propriedade de fazendei-
ros.2 Além de ferrovias, o desenvolvimento veio em outros seg-
mentos, como usinas hidrelétricas e termelétricas - imprescindível 
para o funcionamento do maquinário industrial - , sistema de bon-
des elétricos e luz elétrica incorporados pela Light and Power 
Company, além de redes de gás, telefonia e serviço de água.

Empresas europeias e norte-americanas financiaram grande parte 
dessas obras de infraestrutura, pois viam no desenvolvimento urbano 
possibilidade de ampliação de seus lucros. Com a vinda dessas em-
presas estrangeiras, acabaram sendo contratados técnicos e mes-
tres de seus países de origem, uma forma mais vantajosa para os 
empresários, uma vez que esses estrangeiros possuíam qualificações 
que os cidadãos locais não possuíam. Contudo, se a Europa não 
tivesse passado pelas catástrofes de Guerra Mundial e depressão, 
sua influência no capitalismo paulista teria sido muito mais expressiva.

       1.1.3 PRIMEIRAS INDÚSTRIAS NA CAPITAL PAULISTA
A industrialização na capital até a década de 1920 foi feita de forma 

rudimentar e de certa forma até marginalizada dentro de uma eco-

¹ NÍCIA, Vilela Luz. A administração 
provincial de São Paulo em face do 
movimento abolicionista.
2  DEAN, Warren. A industrialização 
de São Paulo.
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nomia orientada para exportação - era vista como um 
negócio arriscado e especulativo, comparado à agricul-
tura. Os primeiros produtos fabricados foram aqueles 
em que a relação volume x peso eram muito custoso 
para serem importados, mesmo com as técnicas de 
produção ainda muito simplórias. As principais ativida-
des utilizavam produtos de origem agrícola, tais como: 
algodão, couro, açúcar, cereais, madeiras e o barro, 
utilizado para a produção de tijolos e telhas. Os produ-
tores precisavam oferecer mercadorias a preços mais 
baratos para que pudessem concorrer com os artigos 
estrangeiros. Contudo, é a partir dessa estratégia que 
se começa a associar produtos de má qualidade com 
a manufatura nacional, aspecto esse que trazemos até 
os dias de hoje com relação a indústria brasileira. As 
primeiras indústrias de que se tem notícias na cidade 
de São Paulo eram empresas de fiação e tecelagem 
de algodão, depois do surto de exportação de algodão 
em 1860. Já na primeira década do século XX as ativi-
dades incluíram os moinhos de trigo e açúcar, curtume, 
olarias e vidros em suas produções.3  Para se ter uma 
ideia, no ano de 1903, os treze cotonifícios da capital 
paulista somavam 2 910 teares.4 Dados mostram que 
em 1901 a indústria possuía quase o dobro de empre-
gados  em relação aos que trabalhavam nas fazendas.5

As primeiras atividades industriais ocorreram na re-
gião sudeste do Brasil,  esse êxito empresarial se deve 
pela maior lucratividade do café nos estados de São 
Paulo, Minas e Rio de Janeiro, responsável por atrair 
capital estrangeiro. No caso dos paulistas especifica-
mente, podemos notar diferenças entre os fazendeiros 
do Oeste paulista e os do Vale do Paraíba. Esses últi-
mos não se ajustaram ao regime de mão de obra livre, 
pois para eles a escravidão permaneceu viável por mais 

Gráfico elaborado pela autora
Fonte: Junta comercial de São Paulo.

3  DEAN, Warren. A industrialização 
de São Paulo.
4 Jornal do Commercio. Retro-
specto commercial. Rio de Ja-
neiro, 1889-1930. apud. DEAN, 
Warren. A industrialização de São 
Paulo, 1991.
5  Junta comercial de São Paulo 
1891-1940 apud. DEAN, Warren. 
A industrialização de são paulo, 
1991.



20

tempo do que deveria, ao mesmo tempo que não souberam reinvestir 
seus lucros, preferindo gastá-los em luxos supérfluos. Os cafeiculto-
res do Oeste paulista, por outro lado, chamados de burgueses mer-
cantilistas, tinham interesse em montar um novo mercado interno.

Apesar de um início de industrialização tímido, a economia de São 
Paulo apresentou expressivas altas, superando, em 1920, o Rio de 
Janeiro como centro de maior importância industrial do Brasil. Os 
principais estabelecimentos fabris de grande porte nessa época eram 
a Companhia Antártica Paulista (1891), na Água Branca; Fábrica de 
cerveja Bavária (1892), na Mooca; Fábrica de Tecidos Anhaia (1886), 
na Barra Funda; Fábrica Sant’anna da Juta (1889) no Brás e Fábrica 
de Tecidos de Regoli Crespi (1897) na Mooca. 

Outro aspecto que não podemos esquecer nesse âmbito de de-
senvolvimento industrial, é a figura dos importadores, que se fez de 
grande importância, primeiro porque a importação exigia algumas 
operações feitas “in loco”, como a montagem de alguns artigos, que 
ficariam muito caros se fossem importados prontos; ou a produção 
de produtos perecíveis, como massas ou bolachas, que não suporta-

Maiores estabelecimentos industriais de São Paulo em 1907, de acordo com Censo Industrial.
Fonte: MARTINS, Fabio Carlos Novaes. O desenvolvimento urbano do bairro da Mooca, 1850-1954. 2014
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riam o tempo de deslocamento. 
Outro ponto bastante importan-
te é que os importadores tinham 
acesso ao crédito e conheciam 
muito bem o mercado e os meios 
de distribuição, conferindo-lhes 
enorme vantagem em relação 
aos empresários da época. Mui-
tos importadores inclusive se 
ocupavam da importação de má-
quinas, que ajudaram fabricantes 
que quisessem montar suas pró-
prias fábricas; outros acabaram 
transformando suas vendas de 
maquinário em fábricas autoriza-
das para produzi-las em território 
nacional, já que detinham grande 
parte do crédito, o que na época 
era escasso nos outros segmen-
tos da economia. 

Segundo a  Câmara do Co-
mércio de São Paulo6, em 1917, 
das treze indústrias de tecidos 
existentes, onze pertenciam a fir-
mas importadoras ou empresá-
rios que começaram no ramo da 
importação. Os maiores empre-
sários da indústria paulista co-
meçaram suas atividades como 
importadores, como Francisco 
Matarazzo - o mais bem suce-
dido da América do Sul - , que 
começou com negócio de  im-
portação de banha enlatada; os Gráfico elaborado pela autora

Fonte: Censo

6 Propriedade registrada na JCSP, 
índice, e em São Paulo, Diário 
Oficial (1900-1920) apud DEAN, 
Warren. A industrialização de São 
Paulo. 
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irmãos Jafet, que antes de se aventurarem na indústria foram impor-
tadores de tecidos; Rodolfo Crespi, era agente de uma firma em Mi-
lão; Egydio Gamba e os irmãos Puglisi Carbone, começaram impor-
tando farinha e produtos alimentícios e depois passaram a moagem 
de trigo na indústria; os Klabin, que se ocupavam da venda de papel 
importado, antes de começarem a produzi-los por aqui.7

Décadas após, com o fim da Segunda Guerra Mundial, mais com-
panhias estrangeiras foram atraídas pelo enorme mercado brasileiro e 
acabaram dominando boa parte de todo o capital industrial da época. 
Fato esse favorecido pela obsolescência das fábricas que há algumas 
décadas, desde 1920-30, não investiam em novo maquinário, prefe-
rindo proteger seus lucros imediatos a preparar-se para o futuro.

       1.1.4 CLASSE OPERÁRIA
A grande contribuição dos imigrantes foi no âmbito do crescimento 

da economia paulista, sobretudo na manufatura de bens de consu-
mo. A população da cidade de São Paulo antes das levas imigratórias 
era irrisória, somando, no ano de 1872 cerca de 32 mil habitantes. Já 
nas primeiras décadas do século XX, quase dois terços dos 580 mil 
habitantes eram imigrantes ou seus descendentes.8 A classe operária 
na metrópole era constituída, em sua maioria, de imigrantes provin-
dos das fazendas de café ou imigrantes com experiência industrial 
contratados diretamente nas cidades italianas pelos industriais pau-
listas. Esses estrangeiros, chamados de burgueses imigrantes, eram 
pessoas que já estavam acostumadas com a vida urbana nas cida-
des europeias, possuíam instrução e experiências no comércio ou na 
manufatura industrial.

Em geral, os burgueses imigrantes chegavam ao Brasil com re-
cursos que os colocavam muito à frente de quaisquer trabalhadores 
locais, já que muitos traziam capital dos negócios da Europa, traziam 
estoques de mercadorias para vender ou, ainda, vinham com a in-
tenção de abrir filiais de firmas próprias na capital paulista. Outra ca-
racterística desse grupo social era a de ajudar cidadãos de seu país 
de origem, oferecendo-lhes empregos em seus negócios em São 

7 DEAN, Warren. A industriali-
zação de São Paulo.
8 Idem pp 58
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Paulo, alguns até mesmo pagavam pela passagem desses empre-
gados. Por outro lado, aqueles que não possuíam certos privilégios, 
eram submetidos à duríssimas condições de trabalho na indústria, 
com excesso de horas de trabalho, ambientes mal ventilados e pou-
co iluminados, além de baixíssimos salários que giravam em torno 
de sessenta centavos de dólar por dia.9  Com esses salários que mal 
custeavam as despesas básicas de alimentação, todos os membros 
das famílias eram obrigados a irem trabalhar nas fábricas - crianças, 
adolescentes, mulheres e até mesmo gestantes. Para suplementar 
as baixas remunerações, alguns empresários ofereciam certos bene-
fícios aos trabalhadores, como as creches para cuidarem dos bebês 
recém nascidos, de modo que as mães poderiam retornar mais ra-
pidamente às suas atividades; armazéns para comprarem produtos 
básicos; igrejas; assistência médica e restaurantes. Podemos notar 
que a grande maioria demonstrava desinteresse em relação aos seus 
funcionários, principalmente pelo treinamento técnico da sua mão de 
obra, pois achavam mais vantajoso e barato contratar técnicos e en-
genheiros da Europa e Estados Unidos do que investir em treinamen-
to local. Foi apenas a partir de 1930, quando Getúlio Vargas impôs 

9 W, Dean. A industrialização de 
São Paulo.



24

Planta geral da cidade de São Paulo 1905, com ênfase na várzea do Carmo e seu crescimento industrial em preto.
Fonte: Prefeitura de São Paulo
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medidas protecionistas a fim de dificultar a vinda de trabalhadores 
imigrantes, que tanto o empresariado como o governo passaram a 
investir em programas de treinamento aos operários. A classe indus-
trial era frequentemente chamada de “classe conservadora”, já que 
era amplamente reconhecida sua admiração pela hierarquia e sua 
indiferença pelo desenvolvimento social das classes operárias. 10

1.2 TRANSFORMAÇÕES NO BAIRRO DA MOOCA

As ferrovias construídas para escoar a produção de café dentro do 
Estado de São Paulo convergem todas para a capital, transformando 
as áreas ao longo delas em locais de grande interesse na instalação 
industrial. 

Com a industrialização e crescimento demográfico, as terras do 
além-Tamanduateí passaram a receber obras de infraestrutura, como 
a construção do Gasômetro (1872) e a casa das Retortas (1889), 
para produção e distribuição de gás encanado para iluminação pú-
blica e residencial.  Operadas pela Companhia Light and Power, as 
linhas de bondes elétricos chegaram ao Brás e à Mooca em 1900, 
fazendo a conexão entre o centro da cidade e a zona Leste.  Outro 
melhoramento urbano foram as obras de encanamento das águas da 
Cantareira para o abastecimento da capital iniciado em 1879 a cargo 
da Cia Cantareira de Águas e Esgotos.11

A primeira concentração industrial na Várzea do Carmo teve início 
por volta de 1880, com instalações industriais de pequeno e médio 
porte, com produções de baixo custo.  Até 1920 os setores tradicio-
nais da indústria já se encontravam consolidados, como os já citados 
setor têxtil, de calçados, chapéus, moagem de trigo e cerveja. Esse 
desenvolvimento foi responsável, portanto, pela expansão da urbani-
zação para as áreas “a leste do centro”, com a formação de bairros 
operários e residenciais, transformando-os de subúrbio rural à polo 
industrial.  A inserção da Mooca nesse contexto deu-se a partir da sua 
localização estratégica, situada na convergência de duas importantes 
linhas ferroviárias: Santos-Jundiaí e Central do Brasil, esta última que 

10 W, Dean. A industrialização de 
São Paulo. 
11  M. Rufinoni. Autora do capítu-
lo 11 no livro Arquitetura e mer-
cado imobiliário. 2014.
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fazia a ligação São Paulo-Rio.  Na épo-
ca, o trem era utilizado como principal 
meio para transporte de mão de obra, 
matéria-prima e produtos acabados do 
interior e capital para o porto de Santos 
e vice versa. Outro aspecto fundamental 
na inserção da Mooca nesse contexto foi 
a topografia regular, dada pela localiza-
ção no fundo de vale do rio Tamanduateí. 
A grande oferta de terrenos e os baixos 
custos de mercado, elevou o tímido bair-
ro de imigrantes à polo industrial da me-
trópole paulistana.  

Outro marco na história e desenvolvi-
mento do bairro foi a inauguração, em 
1888, da Hospedaria do Imigrante, loca-
lizada junto à estação de trem do Brás. 
Construída para receber os imigrantes 
que chegavam pelo porto de Santos para 
trabalharem nas lavouras de café no inte-
rior paulista ou nas indústrias na capital. 
Essa grande disponibilidade de mão de 
obra imigrante foi um fator de relevância 
para o desenvolvimento industrial paulis-
tano como vimos anteriormente.

Com a crescente industrialização, as 
chácaras do Brás e da Mooca passaram 
a ser parceladas e substituídas, em sua 
maioria, por casas, vilas operárias e ha-
bitações precárias como cortiços, inter-
calados por galpões industriais e estabe-
lecimentos comerciais, de modo que em 
1930 seu tecido urbano se encontrava 
quase totalmente consolidado. No co-

Demolições para implantação da Av. Radial Leste 1957.  
Fonte: Agência Estado
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meço da década de 1940, contudo, iniciou-se o processo de esva-
ziamento populacional e industrial do bairro, com a substituição de 
imigrantes italianos por migrantes vindos do Nordeste brasileiro, bem 
como a transferência de indústrias para regiões próximas às rodovias 
e instalação de comércio atacadista em seu lugar.12  

          
             1.2.1 DECADÊNCIA DA REGIÃO

A decadência gradual da região iniciada na década de 1940, foi 
sendo agravada nas décadas seguintes. A construção da Av. Radial 
Leste em meados de 1950, com o intuito de ligar o centro às peri-
ferias a Leste, significou um grande impacto negativo nos bairros do 
Brás e Mooca ao “rasgar” seu tecido urbano, gerando uma série de 
desapropriações de casas e edifícios comerciais, gerando uma se-
gregação da urbanidade local.  Já na década de 1960, a região da 
Mooca passa a sofrer uma significativa evasão de grandes indústrias 
para locais mais afastados dos centros urbanos, os principais des-
tinos foram terrenos presentes nas bordas do município localizados 
nas rodovias Dutra e Anchieta. Essa transição foi impulsionada tam-
bém pela política rodoviarista a favor da indústria automobilística que 
contribuiu numa gradativa obsolescência dos sistemas ferroviários. 
Contudo, alguns galpões de armazenamento situados principalmente 
ao longo das vias férreas permanecem até os dias de hoje em ativi-
dade. Outro fator que representou mais um grande fragmentador do 
tecido urbano e gerador de espaços residuais e desorganizados do 
antigo traçado, foi a implementação do metrô de superfície da Linha 
3 - Vermelha,  na década de 1980.

Essas alterações urbanas, econômicas e sociais pelas quais a re-
gião passou, acabaram contribuindo para o grande abandono de 
exemplares industriais que ainda permanecem e outros tantos, que 
foram demolidos e nem sequer existem mais.  Por outro lado, esse 
excedente ocioso de terrenos urbanos, com localização privilegiada, 
dotado de infraestrutura urbana e de transporte, passou a ser visto 
como grande oportunidade de investimentos aos olhos do mercado 
imobiliário.

12  MEYER, Regina Maria Pros-
peri; GROSTEIN, Marta Dora. A 
leste do centro. 
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1.3 REFLORESCIMENTO DO BAIRRO NO SÉC XXI

É importante ressaltar que as transformações no bairro se deram de 
maneira gradual e distintas em cada porção do território. Um primeiro 
momento, houve a substituição das atividades industriais, a partir da 
década de 1970, para abrigar novas funções fabris como a de moda 
e confecções; já nos anos 1990 pode-se notar uma substituição por 
atividades comerciais atacadista, de serviços e armazéns. Contudo, 
não podemos afirmar que a região metropolitana de São Paulo tenha 
passado por uma “desindustrialização”, já que se mantém até hoje 
como polo industrial e irradiador de riqueza como centro financei-
ro, porém nos moldes contemporâneos, com ênfase na terceirização 
das relações produtivas e empresariais.13       

Nos mapas a seguir é possível depreender as transformações no 
uso do solo que ocorreram na região central de São Paulo entre os 
anos de 1991 e 2004, com uma significativa  substituição de usos 
comerciais, serviço e industriais por uso habitacional, armazéns e de-
pósitos. Porém a manutenção do tecido urbano existente com as 
tipologias construtivas dos antigos galpões industriais permanecem 
presentes até a virada do século XXI, quando a região passou por um 
significativo boom imobiliário. Essas tipologias que são tão caracterís-
ticas das atividades fabris, são marcadas por “grandes fachadas de 
alvenaria em tijolos aparentes, a imensa chaminé indicando a força da 
máquina a vapor e o uso do ferro nas soluções estruturais do piso e 
cobertura, elementos chaves para identificação dos modelos clássico 
que marcam o século XIX”14 possuem grande valor não apenas histó-
rico como construtivo também.

13 M. Rufinoni. Autora do capítulo 
11 no livro Arquitetura e mercado 
imobiliário. 2014. 
14 H. Saia. Arquitetura e Indústria, 
1988.
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Mapa elaborado pela autora com as características morfológicas presente em cada uma das zonas indicadas.
Fonte: LUME
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                1.3.1 BOOM IMOBILIÁRIO DA MOOCA
      É preciso salientar que o aumento populacional registrado na re-
gião da Mooca e Brás a partir das primeiras décadas do século XX foi 
acompanhado por intensa atividade construtiva de dezenas de vilas 
operárias e conjuntos residenciais horizontais, construídos pelos in-
dustriais para abrigar a classe trabalhadora, com a finalidade de exer-
cer maior controle sobre seus funcionários. Essas habitações ainda 
hoje representam um estoque significativo de moradia popular na re-
gião, sendo exemplares reconhecidos na paisagem e representativos 
do processo de urbanização associado à implantação da indústria. 
No entanto, a partir da virada do século XXI, vêm ocorrendo suces-
sivas rupturas dos padrões de ocupação predominante na região, 
com a produção de novas habitações pela iniciativa privada como 
os grandes condomínios fechados direcionados a grupos sociais de 
renda mais elevada. 
      A partir da primeira década dos anos 2000 tem-se notado no bair-
ro da Mooca uma forte descaracterização da região pela substituição 
de seus antigos galpões industriais, com suas tradicionais fachadas 
em tijolo aparente e seus baixos gabaritos, por altas torres residen-
ciais envoltas por altos muros, desprovidas de qualquer relação com 
o entorno preexistente ou que busquem, de alguma forma, integrar 
qualidades  que tornam a região um lugar tão característico quanto 
à sua ocupação territorial. A leitura pouco atenta desse patrimônio 
urbano por agentes da construção civil, tem propiciado ações preci-
pitadas de demolição e substituição, que acabam sendo rapidamente 
aceitas, pela inércia do poder público em relação aos interesses eco-
nômicos.
   Os novos projetos residenciais que vemos sendo erguidos na re-
gião seguem os mesmos padrões de escala e urbanidade que vemos 
sendo construídos em qualquer outro bairro paulistano, independente 
das particularidades preexistentes em seus respectivos entornos. As-
sim é que assistimos ao surgimento de 

[...] complexos residenciais e condomínios fechados que ne-
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gam qualquer relação com o espaço público, voltando-se, ao 
contrário, para o interior do lote. Alegam-se razões de seguran-
ça, mas, assim fazendo, as vias públicas tornam-se ainda mais 
inseguras por não haver um controle social das mesmas, que 
passam a ser meros interstícios entre vastas áreas muradas.15

Vale ressaltar que a implantação das atividades industriais no terri-
tório paulistano no final do século XIX era, do ponto de vista histórico, 
uma inserção anti urbana, uma vez que se encontravam em áreas 
distantes do centro, se valiam de parcelamentos do solo caracte-
rísticos exclusivamente de áreas industriais e em muitas ocasiões 
possuíam suas fachadas voltadas às ferrovias, de modo a facilitar o 
embarque e desembarque de mercadorias. Sob essa mesma ótica, 
a ocupação das antigas glebas industriais por condomínios fechados 
de grandes proporções são apropriações tão anti urbanas como as 
citadas anteriormente. 

Essa intensa atividade construtiva comandada pela iniciativa priva-
da acaba por gerar uma substituição de moradias para uma popula-
ção de renda mais baixa, por faixas de renda mais elevadas. Ignoran-
do o discurso do poder público de promover habitações sociais nas 
regiões centrais da capital, de forma a ampliar a oferta de moradia 
para diferentes grupos sociais. Essa gradual transição entre a antiga 
população residente no bairro e os novos moradores, está colocan-
do em risco os remanescentes do patrimônio industrial, pois quanto 
mais os novos moradores do bairro se fecharem dentro dos muros 
de seus condomínios, menor será a sua interação com o entorno e, 
portanto, mais restrita e distante permanecerá sua relação com os 
bens históricos. Quanto mais próxima for a relação das pessoas com 
esses bens, maior será o sentimento de pertencimento que se esta-
belece com essas arquiteturas, gerando certo apreço e consciência 
por parte da população. 

A partir desse raciocínio, uma solução pertinente capaz desacele-
rar o abandono e obsolescência desse patrimônio seria a instauração 
de novos usos, não apenas na intenção de preservar os bens mas, 

15 B.M.Khul, Preservação do Pa-
trimônio industrial, pp.198
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  Diagrama elaborado pela autora

principalmente, valorizá-los enquanto registro histórico e social. É 
preciso ter em vista que a preservação do patrimônio não se  trata de 
satisfazer vontades individuais mas, pelo contrário, é o interesse da 
coletividade a longo prazo que deve se sobressair. Por isso se faz tão 
importante a presença de uma visão histórica que leve em conta pas-
sado, presente e futuro. É através dos monumentos que podemos 
apreender melhor sobre o passado, e assim, transmitir seus valores 
para esta e as gerações futuras. 



02_QUESTÕES PATRIMONIAIS

A QUESTÃO DO NOVO USO É UM MEIO PARA BUSCAR A 
PRESERVAÇÃO E NÃO A FINALIDADE DA INTERVENÇÃO.

GIOVANNI CARBONARA
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Partimos então na busca por entender as raízes que conduziram 
à preservação de bens culturais a partir de pensamentos, teorias e 
fundamentos que giram em torno desse tema, e que se faz tão ne-
cessário discuti-los dada as conjunturas atuais. É com base no co-
nhecimento dessas análises que assim poderão responder questões 
como: “por que?”, “para quem?”, “o que?” e, principalmente, “como 
preservar o patrimônio em questão?”, pois só o verdadeiro conheci-
mento pode levar à compreensão, que por sua vez conduz à apre-
ciação e ao respeito.¹  A escolha por retratar os seguintes autores se 
dá na intenção de elencar diferentes abordagens entre teóricos de 
importância nas formulações de diretrizes para o restauro em patri-
mônio histórico, ao longo do século XX. 

2.1 TEÓRICOS DO RESTAURO  

Gustavo Giovannoni, arquiteto, engenheiro e urbanista italiano nas-
cido em Roma (1873-1947). A teoria giovannoniana se pauta pela 
neutralidade, prioriza a conservação documental dos monumentos e 
conjunto urbanos em detrimento da expressão contemporânea. Pau-
tou sua linha de pensamento no que ficou conhecido como “restauro 
científico”, pois baseava seus estudos em aspectos documentais das 
obras, condenando a mera especulação de dados. Suas pesquisas 
contribuíram significativamente em âmbito internacional, inspirando 
documentos como a Carta de Atenas e a Carta de Restauro Italiana. 
Giovannoni introduziu o conceito de “restauro urbano”, pois enten-
dia a cidade como um organismo complexo, e portanto, defendia a 
manutenção de zonas de interesse inteiras, que deveriam receber 
medidas de conservação e restauro assim como os monumentos 
individuais. Defendia o “diradamento edilizio”, ou seja, intervenções 
microcirúrgicas que consistem na preservação original de centros 
antigos, com alguns “desbastamentos” - estritamente necessárias - 
visando a desobstrução da circulação local e abertura de espaços, a 
eliminação de obstáculos visuais e acréscimos considerados super-
ficiais, de modo a melhorar as condições de salubridade, habitabili-

¹ Camillo Boito. Os Restaurado-
res, 2002.
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dade e circulação nos conjuntos arquitetônicos.2 Giovannoni alerta, 
porém, para o perigo de avançar nas demolições para além do es-
tritamente necessário, pois é preciso cuidado para que não causem 
alterações nas relações compositivas entre a massa construída e pre-
judique o efeito estético do conjunto urbano.3 Propõem que as obras 
deveriam ser preferencialmente reparadas à restauradas, evitando 
assim adição de novos elementos e renovações que descaracterizem 
o monumento, porém, quando estas fossem necessárias, devem se 
restringir ao mínimo necessário, com a utilização de elementos que 
não destoasse do edifício existente.

Cesare Brandi, esperto e teórico de arte italiano nascido em Siena 
(1906-1988), idealizou junto com Giulio Carlos Argan o Instituto Cen-
tral de Restauração (ICR) de Roma tendo o dirigido desde sua funda-
ção em 1939 até 1960. Brandi trás em seu livro Teoria da Restaura-
ção o conceito de restauro como o momento no qual a obra de arte é 
apreciada tanto material quanto estética e historicamente, lembrando 
que este é um ato crítico-cultural feito no presente e, portanto, condi-
cionado ao valores do presente. Defende que restauração é um pro-
cesso coletivo, e portanto não se deve basear em questões de gosto, 
mas sim em conhecimentos técnico, histórico e estético. Brandi não 
nega a inserção de novos elementos em contexto histórico quando 
necessário, para ele o que é totalmente inaceitável é a destruição do 
existente por mera vontade de substituir, além disso mantém o mes-
mo posicionamento de Giovannoni quanto aos princípios de reversi-
bilidade e distinguibilidade nas obras de intervenções. Quando ele-
mentos são perdidos por conta de desastres naturais ou guerras, a 
sua reconstrução é admissível contanto que não tenham a pretensão 
de substituir antigas “obras de arte”, pois se tratando de verdadeiras 
“obras de arte” não  existe a possibilidade de reconstruí-las, apenas a 
possibilidade de construção de uma nova obra que pudesse remeter 
ao monumento, porém jamais retomar seu aspecto formal.4 Esses 
posicionamentos em relação ao restauro são chamados de “restauro 
crítico” pelo fato de a ação ser entendida fundamentalmente como 
ato crítico – que analisa a obra do ponto de vista formal, documental 

2 G. Giovannoni. Textos escolhi-
dos, 2013. 
3 M. Rufinoni. Preservação e res-
tauro urbano, 2013, pp.101.
4 M. Rufinoni. Preservação e res-
tauro urbano, 2013
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e material.5

Giovanni Carbonara, arquiteto, histórico de arquitetura, teórico do 
restauro e mestre no movimento Escola romana de restauro arquite-
tônico. Nascido a Roma em 1942. Herdeiro direto do Restauro Crítico 
e da Teoria da Restauração ambos de Cesare Brandi, Carbonara é 
considerado seu maior expoente na atualidade. 

Em seus estudos defende a reutilização dos monumentos como 
forma mais eficaz de garantir sua preservação, pois acredita que um 
bem sem uso se deteriora de modo mais rápido, enquanto que aque-
le mantido em uso pode perdurar por séculos. Portanto, propor sua 
reutilização deve ser um meio para se alcançar a preservação, mas 
não deve ser encarada como finalidade da intervenção.6 Em traba-
lhos de recuperação a reutilização é uma premissa e a conservação 
seria sua eventual consequência; já o restauro, como é um ato his-
tórico-crítico conservativo preconiza que se deve embasar qualquer 
intervenção de um bem em questões de cunho cultural, seus valores 
históricos, artísticos e simbólicos. Outro ponto levantado em seus es-
tudos é a importância da figura do arquiteto “restaurador”, e a quem 
atribui o êxito ou não, de obras de intervenção e restauro de acordo 
com a capacidade que possuem de interpretar e “escutar” esse mo-
numentos históricos.

2.2 CARTAS PATRIMONIAIS
 
Foram por meio de encontros internacionais organizados a partir 

do período pós guerra, com o intuito de discutir e levantar luz sobre 
os temas acerca do patrimônio histórico e sua preservação, que se 
deram diversos encontros, a seguir serão apresentados apenas três 
de grande relevância. Todos esses encontros possuem caráter indi-
cativo ou, no máximo, prescritivo, não tendo a pretensão de serem 
normativos, devendo ser reinterpretadas e aprofundadas para cada 
realidade construída.

    A Carta de Atenas de 1931 (até hoje a mais conhecida), marcou 
o começo das formulações intergovernamentais, em nível internacio-

5 B. KÜHL. Notas sobre a Carta 
de Veneza, 2010.
6 VITRUVIUS. A capacidade de 
“escutar” o monumento. 2017
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nal, de diretrizes voltadas para a proteção e conservação do patrimô-
nio cultural. Foi fruto de uma reunião científica organizada pelo Escri-
tório Internacional de Museus da Sociedade das Nações (estrutura 
do Comitê Internacional de Cooperação Intelectual), sendo aprovada 
também na instância da Assembleia da Sociedade das Nações.7 Ela 
marca o primeiro momento de formulação de diretrizes sobre respei-
to ao caráter e a fisionomia das cidades, no entanto, não conseguiu 
grandes êxitos. As principais conclusões formuladas no encontro de-
fendem a utilização dos monumentos como forma de garantir sua 
manutenção para o futuro, desde que sejam respeitados seu caráter 
histórico e artístico. A Carta teve importante papel também para a re-
dação da Carta Italiana de Restauro, documento que contribuiu para 
a elaboração das novas leis de tutela na Itália.

A Carta de Veneza de 1964 traz ideias do “restauro crítico”, refor-
çando o carater de respeito e manutenção não apenas dos monu-
mentos em si, mas também de seu entorno construído, uma vez que 
sua história é intrínseca ao meio onde está inserida. Durante o encon-
tro algumas diretrizes foram elaboradas, sendo defendido o respeito 
às diferentes fases de construção de um edifício, em resultado de 
diversas obras ao longo do tempo, não devendo, portanto, serem 
removidas do edifício; quando fosse necessário inserir novos elemen-
tos, estes deveriam se destacar da obra original. Outra ponto impor-
tante que a Carta traz é relacionada à atribuição de novas funções 
úteis à sociedade aos monumentos existentes, recurso este desejável 
já que favorece a conservação da obra. Ressaltando, contudo, que a 
nova função deve ser compatível com as características do mesmo 
em termos estéticos, histórico e memorial. Portanto:

A conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua 
destinação a uma função útil à sociedade; tal destinação é, 
portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a dispo-
sição ou a decoração dos edifícios. É somente dentro destes 
limites que se devem conceber e se podem autorizar as modifi-
cações exigidas pela evolução dos usos e costumes.8

A Carta de Washington de 1987, é a redação da Carta Internacio-

7 VITRUVIUS. A dimensão urbana 
do patrimônio na carta de atenas 
de 1931. 2015
8 “Carta de Veneza, 1964”, em 
Cartas Patrimoniais, pp 92-93



39

nal para a Salvaguarda das Cidades Históricas. Esta carta defende 
a preservação de características históricas das cidades e conjunto 
de elementos materiais que lhes são determinantes, “uma vez que 
todas as cidade do mundo são a expressão material da diversidade 
das sociedades através da história, sendo por esse fato, históricas.”9 
Para tanto, a salvaguarda das cidades históricas estabelece medidas 
para proteção, conservação e restauro, assim como ao seu desen-
volvimento coerente e à sua adaptação harmoniosa à vida contem-
porânea. Portanto, seus valores históricos a serem preservados são:

• a forma urbana definida pela malha fundiária e pela rede viária 
• as relações entre edifícios, espaços verdes e espaços livres
• a forma e o aspecto dos edifícios definidos por suas estruturas, 

volume, estilo, escala, materiais e cor.
• as relações da cidade com as arquiteturas
• as vocações diversas da cidade adquiridas ao longo de sua 

história
Segundo esta Carta, qualquer ataque a estes valores compromete-

ria a autenticidade da cidade histórica.10

2.3 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO INDUSTRIAL 

   A partir da década de 1960, muitos testemunhos do período 
industrial passaram  cada vez mais à estados de obsolescência e 
abandono, acabando gradativamente sendo demolidos. Diante de tal 
ameaça que passou a se instaurar nos bairros industriais, e a partir 
do alargamento daquilo que é considerado bem cultural, surge a pre-
ocupação por parte de teóricos do assunto, quanto a necessidade 
de então documentá-los para que possam assim serem preservados. 
O conceito de “arqueologia industrial”11 é criado com foco no estu-
do, análise e registro da industrialização do passado e, passa-se à 
discussão de quais seriam os limites cronológicos nos quais estão 
inseridas essas edificações históricas, quais seriam os métodos de 
documentação adequados para esses artefatos, e até quais seriam 
os critérios que definiriam os bens que deveriam ser efetivamente 

9 Carta de washington. Iphan, 
1987.
10 Idem.
11 “Na arqueologia, o estudo das 
fábricas, moinhos, máquinas a 
vapor, estradas de ferro, etc. 
desenvolvido sob o cunho de 
arqueologia industrial, surgiu na 
Inglaterra, na década de 1950, 
quando Donald Dudley, um lati-
nista da Universidade de Birmin-
gham, começou a organizar visi-
tas de seus estudantes a antigas 
instalações industriais na região, 
[...] e que acabou por abrir um 
novo campo de investigação 
centrado no conhecimento dos 
aspectos materiais da Revolu-
ção Industrial.” THIESEN, Beatriz 
Valladão. Arqueologia industrial 
ou arqueologia da industrializa-
ção? IPHAN.
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preservados. De acordo com  Angus Buchanan a “‘arqueologia in-
dustrial’ é um campo de estudo relacionado à pesquisa, levantamen-
to, registro e, em alguns casos, preservação de monumentos indus-
triais,[...] relíquia de uma fase obsoleta de uma indústria, sistema de 
transporte, usinas geradoras e chaminés”12. O autor propõe algumas 
diretrizes para a seleção dos exemplares mais significativos para pre-
servação: deve-se observar o grau de unicidade, ou seja, de singu-
laridade do artefato, seu valor de representatividade como registro 
de uma determinada época ou técnica construtiva e seu estado de 
conservação para uma possibilidade de reuso.

É a partir da expansão do conceito de patrimônio cultural, que mui-
tos edifícios e sítios industriais passam a ser reconhecidos por seus 
valores de registro histórico, por suas especificidades estéticas, pelo 
seu valor de conjunto edificado responsável pela paisagem histórica 
de um local, além de adquirirem a importância como evidência cul-
tural. No entanto, a preservação dos sítios industriais ainda é algo 
complicado e difícil, pois o reconhecimento de seus valores culturais 
e arquitetônicos são partilhados por uma parcela restrita da popula-
ção e de profissionais da área.  Existem muitos interesses conflitantes 
entre aqueles que defendem o restauro e a sua preservação, daque-
les que os veem apenas como produtos para especulação imobiliária 
e fonte de altos lucros. Já que grande parte desses sítios industriais 
abrangem áreas extensas, geralmente localizadas em regiões estra-
tégicas nos grandes centros urbanos com terrenos que apresentam 
considerável baixo custo, características essas muito cobiçadas por 
incorporadoras para implantação de empreendimentos imobiliários 
em grande escala. Contudo, não se trata de conservar todos os 
exemplares históricos, nem tampouco demolir indiscriminadamente, 
é preciso discernimento, conforme observa Lúcio Costa: 

O problema da recuperação e restauração de monumentos 
[...] é extremamente complexo. Primeiro, porque depende de 
técnicos qualificados cuja formação é demorada e difícil, pois 
requer [...] sensibilidade artística, conhecimentos históricos, 
acuidade investigadora, capacidade de organização, iniciativa 

12 R. Angus Buchanan, Industrial 
Archeology in Britain, 1972 apud 
B.M.Khul
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e comando. Segundo, porque implica providências igualmente 
demoradas, como inventários histórico-artístico do que existia 
na região, o estudo da documentação recolhida, o tombamen-
to daquilo que deve ser preservados, a eleição do que mereça 
restauro prioritário, a apropriação de verbas para esse fim, a 
escolha de técnicos, o estudo preliminar na base de investiga-
ção histórica e das pesquisas interessantes in loco, da docu-
mentação e registro das fases da obra. E, por fim, a manuten-
ção e o destino do bem recuperado. 13

Patrimônio como conjunto edificado

Para uma intervenção em áreas extensas, como é o caso do patri-
mônio industrial, necessita-se um estudo a partir de uma escala mais 
ampla, que possa articular diretrizes de planejamento urbano com as 
exigências de restauro, de modo a assegurar que a paisagem indus-
trial como um todo seja preservada. Nesses casos, o todo tem mais 
importância do que as partes que o compõem dentro de um plano 
urbano, não sendo almejada atuações pontuais apenas naqueles ti-
dos como “edifícios notáveis”, e sim iniciativas que englobem áreas 
mais amplas, capazes de produzir regenerações mais efetivas para a 
região. Assim:

Os antigos sítios industriais costumam agrupar diversos edifí-
cios construídos em diferentes épocas, com tipologias cons-
trutivas distintas [...]. Dessa forma, os sítios industriais são 
compostos por grupos de edifícios e espaços envoltórios 
vinculados entre si em função do processo produtivo. Even-
tualmente, uma única edificação industrial isolada pode repre-
sentar valores excepcionais, mas, em muitos casos trata-se de 
uma rede de edifícios, industriais ou não, inter-relacionados em 
torno da produção (galpões, edifícios fabris, vilas operárias, pá-
tios de manobra, equipamentos etc.), cuja avaliação e preser-
vação não farão sentido se todos os elementos [...]  não forem 
analisados como um conjunto, como um patrimônio urbano.14

13  Lúcio Costa. Registro de uma 
vivência. 1995. pp 437.
14 M. Rufinoni, Preservação e res-
tauro urbano, 2013, pp.192.
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Intervir em grandes áreas remanescentes do patrimônio industrial 
demanda que haja uma interdisciplinaridade entre os diversos sabe-
res pertinentes à arquitetura (urbanismo, projeto arquitetônico, res-
tauro, história, estética, engenharia, etc), tornando-se indispensáveis 
para uma melhor apreensão das especificidades que compõem bens 
tão complexos como esses. Mas a realidade é outra e, de modo ge-
ral, cada disciplina acaba se limitando a fazer “sua parte“ no proces-
so, sem buscar uma aproximação mais efetiva com todas as partes 
envolvidas. Essas questões são levantadas por Rufinoni que diz:

Diante desse quadro, observamos, por um lado análises espe-
cialíssimas sobre certos temas e a total ignorância sobre o real 
motivo de sua elaboração e, por outro, a perigosa fragilização 
do argumento central, absorvido pelas especificidades isola-
das, abrindo caminho para a atuação de interesses obtusos 
como as prioridades econômicas e quantitativas.15

   Essa indissociação necessária na tríade restauro-urbanismo-projeto 
arquitetônico, que vem sendo discutida desde a década de 1940, 
é chamada de conservação integrada.16 A produção científica esta-
belecida através desse princípio diz respeito a uma abordagem de 
integração do planejamento da cidade contemporânea e de áreas 
urbanas patrimoniais, segundo novos usos e necessidades sociais.

A partir destas constatações, surgem algumas indagações de na-
tureza propositiva:

Preservar para quem? 
Preservar para quê?

     O interesse na manutenção de exemplares notáveis, contenedores 
de importância como registro histórico e retrato social seria de fato o 
intuito dos trabalhos de restauro, ou meros instrumentos de marketing 
para alcançar maior visibilidade? O embate causado pelo distancia-
mento entre teoria e prática, expõe as dificuldades entre aquisições 
teóricas traçadas ao longo dos anos e as ações de intervenção. A 
fragilidade teórica advinda da falta de reconhecimento das especifici-

15 M. Rufinoni, Preservação e res-
tauro urbano, 2013,  pp.200.
16 Conservação urbana integrada 
tem origem no urbanismo reformis-
ta italiano dos anos 1960/70, mais 
expecificamente de reabilitação do 
centro histórico de Bolonha.
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dades dos bens culturais, ou os reais objetivos por trás de um proje-
to de restauro geram propostas alheias às teorias de restauro. Uma 
vez que o restauro é tratado como uma disciplina isolada de outros 
campos do saber, é inevitável que ocorra o enfraquecimento de suas 
bases conceituais e o projeto de intervenção acabe não alcançando 
o sucesso esperado ou o retorno financeiro investido. 

Podemos citar nesse contexto o caso do Complexo da Luz no cen-
tro de São Paulo, no qual foram propostas intervenções na Estação 
Júlio Prestes, Pinacoteca do Estado, alguns armazéns da linha férrea 
Sorocabana e a própria Estação da Luz, com o intuito de transfor-
mar a região em polo cultural capaz de promover uma revalorização 
da área que se encontrava bastante degradada. No entanto, essas 
transformações não alcançaram um resultado de impacto de maneira 
abrangente, uma vez que as intervenções acabaram sendo resolvidas 
dentro dos próprios edifícios, desarticuladas, portanto, da população 
que mora ou frequenta todos os dias a redondeza, dos comércios 
e serviços locais ou dos próprios usuários dos meios de transporte 
público.

A questão do novo uso

    O exemplo acima citado mostra que os anseios pela preservação e 
a inserção de novas funções para esses sítios não devem se basear 
em soluções imediatistas, pontuais e desarticuladas. É preciso um 
estudo para saber quais usos e programas seriam mais adequados 
para cada tipologia e conformação construtiva e não o contrário, sub-
meter o edifício para que se encaixe ao novo uso. Mais importante 
ainda, é saber se esses usos são adequados à realidade histórica, 
estética e social local, ou seja, buscar por um uso que seja compatível 
com seus aspectos documentais e formais de maneira que este se 
mostrasse tão adequado ao edifício que não fosse necessário alterar 
sua disposição ao inseri-lo. A escolha pela inserção de usos ligados 
à cultura, por exemplo, não significará necessariamente que serão 
de fato compatíveis com a preexistência, uma vez que dependem da 
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boa articulação entre o projeto e uso pretendido.
Ao momento em que se pretende instaurar novos usos aos antigos 

edifícios,  implica-se muitas vezes a necessidade de acréscimos e/ou 
subtrações. No entanto, não se deve perder o juízo consciencioso em 
relação ao monumento e o interesse pela conservação de seus tes-
temunhos únicos com máximo rigor. Segundo a vertente do restauro 
crítico-conservativo defendia por Cesare Brandi, vai ser a instância 
estética, de modo algum dissociada da histórica, que vai ditar a re-
moção - ou não - de adições, uma vez que é o critério estético que 
vai definir pelo tratamento das partes faltantes ou se vai ser assumido 
seu estado fragmentário. No entanto, essas escolhas não podem de 
maneira alguma serem fundamentadas numa interpretação de gosto 
pessoal, mas sim num juízo crítico. E é aí que que a figura do arquite-
to, arqueólogo, historiador e de outros profissionais qualificados nes-
se assunto, se fazem de extrema importância, uma vez que apenas 
aqueles que possuem o conhecimento teórico acerca do patrimônio 
é que saberão como preservá-los e valorizá-los da melhor maneira 
possível para as próximas gerações.   

A preservação de um bem, principalmente do patrimônio industrial, 
não deve implicar de forma alguma seu “congelamento”. Deve-se re-
pudiar a máxima “conservar e não restaurar”; já que essa postura não 
favorece a relação dialética entre conservação e desenvolvimento. 
Assim como afirma Carbonara, a forma mais eficaz para se garantir 
a preservação de um bem seria a sua reutilização, já que um monu-
mento sem uso está muito mais sujeito a deterioração e ao esqueci-
mento.17

Já quando houver a necessidade de inserção de novos elementos 
ou reconstrução de partes destruídas por guerras ou desastres na-
turais, sua relação entre antigo e novo se dá basicamente em duas 
vertentes de pensamento: a que defende a diferenciação em con-
sonância e aquela que prioriza a diferenciação por dissonância. Na 
primeira vertente existe a busca por resultados harmônicos por meio 
do uso de elementos análogos aos existentes, que quase passam 
despercebidos aos olhos desatentos; diferentemente da dissonância 

17  G. Carbonara. Beni culturali...., 
1992, pp 40-41.
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que elege o contraste como forma de diferenciação entre novo e anti-
go.18 De acordo com Carbonara, inserir novos elementos em edifícios 
ou contextos históricos não é apenas projetar em edifícios e contex-
tos históricos, mas sim para. Sendo esta não apenas uma questão 
formal, mas principalmente semântica.19

A relação entre novo e antigo 

O verdadeiro valor de um patrimônio histórico está na sua impor-
tância como testemunho e memória de uma época, de um determi-
nado local e de uma determinada sociedade, portanto, o conceito pa-
trimônio não deve limitar-se exclusivamente àqueles bens tidos como 
“obras de arte”. Uma casa bandeirista construída em taipa de pilão 
durante o período colonial, possui o mesmo valor de patrimônio histó-
rico que igrejas renascentistas revestidas em mármore, encontradas 
na Itália. Logo, sua relevância não está somente em seus valores for-
mais e sim no testemunho daquilo que é imaterial, sendo inadequado, 
deste ponto de vista, a valorização exclusiva de características mate-
riais e tão só visíveis.

Com base nessas observações, gera-se então uma polêmica en-
tre o novo e o antigo. Quando um edifício histórico é substituído por 
novas construções, ainda que se reproduzam os volumes originais, 
seus materiais e cores tradicionais, essas atitudes acabam por gerar 
arquiteturas que não são nem antigas nem modernas. Nesses casos 
é nítido que a preservação não é o objetivo, e sim uma tentativa de 
recriar aquilo que já não existe mais, com a intenção apenas de dar 
a falsa sensação de que o que se vê é original de uma época longín-
qua. Na maioria dos casos, essa tentativa de “reprodução” do edifício 
histórico acontece apenas do lado externo nas fachadas, ao passo 
que em seu interior é possível constatar que suas estruturas são to-
talmente contemporâneas. Alguns exemplos ocorreram na cidade de 
Chicago, onde muitos edifícios históricos acabaram sendo destruídos 
durante o Grande Incêndio (1871) que devastou boa parte da cida-
de e foi necessário reconstruí-la, desta vez mais rapidamente e com 

18  B.M.Khul, Preservação do Patri-
mônio industrial, 2008.
19 G.Carbonara. Avvicinamento…, 
1997.
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menos investimentos. O que ocorreu, foi que inúmeros arranha céus 
passaram a ser construídos em estrutura metálica, no entanto, suas 
fachadas seguiam o estilo neogótico tradicional, numa tentativa de 
recriar uma homogeneidade histórica que não mais existia. Conforme 
aponta Benevolo, 

[Um centro antigo] na maioria feito de edifícios novos subs-
tituindo os velhos nos mesmos lugares e com os mesmos 
alinhamentos seria um resultado intolerável: nem antigo, nem 
moderno; conservaria, nos dizeres de [Ludovico] Quaroni, ape-
nas os defeitos do antigo e nenhum de seus valores.20

Quando o assunto é restauração, aparentemente existe um con-
senso de incompatibilidade entre desenvolvimento e conservação ou 
entre projeto urbano e restauro. Com o alargamento do conceito de 
patrimônio e uma atenção mais focada às especificidades e particu-
laridades dos complexos conjuntos edificados, principalmente como 
é o caso dos sítios industriais, é possível propor procedimentos e 
adequações que nos permitam alcançar soluções apropriadas sem 
que nenhuma das partes - patrimônio edificado ou desenvolvimento 
urbano - saiam no prejuízo. No entanto, é muito importante que antes 
da elaboração de qualquer projeto, sejam determinados os objetos 
e objetivos que se pretendem atingir com a intervenção, de modo a 
respeitar, preservar e valorizar as relações sociais e de bem-estar da 
comunidade, bem como seus valores estéticos e históricos. Essas 
características históricas e artísticas acabam sendo vistas como em-
pecilhos à restauração, mas na verdade devem ser encaradas como 
premissas na elaboração de eventuais obras de readequação para 
inserção de novos usos. Devem, portanto, ser o ponto de partida 
para nortear as escolhas de projetos e não um obstáculo. Tendo al-
cançado esse pressuposto, talvez o maior desafio para que os sítios 
industriais recebam a importância que merecem, esteja na dificuldade 
de reconhecimento de suas qualidades e especificidades pela so-
ciedade de um modo geral, ou ainda por pressões especulativas do 

20  L. Benevolo, La conservazione 
dei centri antichi e del paesaggio 
come problema urbanistico,1957, 
pp. 1446  apud. M. Rufinoni.
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mercado.
Segundo Gaetano Miarelli Mariani21, a dialética conservação-de-

senvolvimento não é uma utopia, e sim um instrumento de compre-
ensão e modificação dos parâmetros de intervenção e produção da 
cidade de acordo com as exigências contemporâneas. O patrimônio 
urbano é, antes de tudo, um bem cultural, e por isso testemunho 
único, portador de valores estéticos, simbólicos e históricos, que in-
teressam à toda coletividade. E no que diz respeito especificamente à 
arquitetura, sua solução estrutural, os tipos de materiais empregados, 
sua forma, seus ornamentos, sua distribuição espacial, tudo que pos-
sibilite seu entendimento como arquitetura e  técnicas construtivas. 
Portanto, pressupõe-se a compreensão e valorização do todo e de 
suas partes para qualquer operação de conservação ou intervenção 
na preexistência.

Patrimônio histórico, segundo concepção de outros escrito-
res 

 Dois escritores belgas que apareceram ao final do século XIX, me-
recem destaque pois foram precursores do pensamentos acerca da 
relação entre a conservação de um patrimônio e sua utilização no 
presente. Ideias essas que posteriormente foram aprofundados por 
Giovannoni e Miarelli. Um deles foi Louis Cloquet (1849-1920) que 
defendia a existência de duas categorias de monumentos, os “vivos” 
que ainda encontram-se em uso e os “mortos” que se encontram 
em estado de ruínas e, portanto, não poderiam mais receber novas 
instalações. A restauração se dá nesse contexto de modo a adaptá-
-lo a outros usos, mas não deve se distanciar daquilo que chama de 
“alma” do monumento, responsável por dar caráter e estilo à obra de 
acordo com seu espírito original. Portanto, aquele que se encontra 
responsável pelos trabalhos deve ser considerado como um “conti-
nuador” do próprio artista que concebeu o monumento.22

Outro escritor de destaque foi Charles Buls (1837-1914) um estu-
dioso com interesses em patrimônio e prefeito de Bruxelas entre os 

21 Miarelli (1928-2002) foi arqui-
teto italiano, além de professor 
e diretor na Universidade “La Sa-
pienza” de Roma.
22  M. Rufinoni, Preservação e 
restauro urbano, 2013.
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anos 1881 a 1889. Para ele existia a máxima: “antes manter do que 
reparar, antes reparar do que restaurar, antes restaurar do que refazer, 
antes se abster do que inventar; essa é a gradação a aconselhar”. 
Defendeu essencialmente a elaboração de trabalhos de consolidação 
a fim de evitar degradações. Reconhece que, em alguns casos, se 
deve completar partes existentes, admitindo em certos momentos 
uma recomposição de estilo,  mas apenas em casos em que se pos-
suam dados e documentação muito precisas de como foram projeta-
dos e, eventualmente, defende a remoção de acréscimos “parasitas”. 
Caso não existam documentação suficiente, aconselha manter o edi-
fício em ruínas e caso seja necessária a construção de anexos, que 
estes sejam independentes da pré-existência priorizando sempre a 
distinguibilidade na intervenção. 

Para os casos de monumentos que se encontram inacabados e 
necessitam de acréscimos por exigências programáticas, Buls ex-
põem três alternativas: reproduzir o estilo do monumento porém de 
maneira franca, sem enganações; usar um estilo de transição - pro-
vavelmente o mais adequado; ou adotar um estilo contemporâneo, 
com devida atenção na escolha de materiais, tamanhos e disposição 
de volumes, de modo a priorizar uma relação harmoniosa entre novo 
e antigo.23

Ao longo do século XX, o tema sobre restauro e patrimônio tam-
bém foi abordado por outros autores de relevância, responsáveis por 
trazerem contribuições significativas e uma visão mais aprofundadas 
do assunto. Trago a seguir a visão de dois italianos acerca destas 
questões. 

Giovanni Urbani (1925-1994) se aprofundou no tema da conser-
vação programada, análoga à teoria da restauração preventiva de 
Brandi, que busca controlar as causas da deterioração como forma 
de desacelerar os processos de degradação dos bens culturais. A 
“conservação programada” se configura como uma nova e distinta 
aproximação ao patrimônio, com a elaboração de um plano de ativi-
dades de manutenção que permitem controlar as causas do degra-
do dos edifícios com enfoque na preservação a longo tempo. Dessa 

23 B.M.Khul, Preservação do Pa-
trimônio industrial, 2008. 
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forma limitam-se os danos, ou seja, intervir constantemente signifi-
ca intervir de maneira menos agressiva. Urbani vai mais a fundo que 
seu antecessor, contestando a ideia de restaurar a custos altíssimos 
monumentos isolados, em detrimento de trabalhos de manutenção 
periódicos de todo um conjunto edificado.24   

Miarelli Mariani (1928-2002) explica que as análises prévias dos 
monumentos devem compreender uma completa leitura da realidade 
urbana, de seus dados funcionais, estruturais e formais, bem como a 
compreensão do tecido histórico, sua estrutura fundiária, seu proces-
so formativo, assim como materiais, técnicas, padrões cromáticos e 
tipos construtivos que o compõem.25 A apreensão desse complexo 
sistema interdisciplinar deve ser o primeiro passo para o desenvolvi-
mento de um projeto de intervenção  articulado com o todo. Miarelli 
aponta ainda que não existem “problemas de confronto entre arqui-
tetura do passado e do presente, apenas questões de respeito das 
recíprocas identidades e capacidades culturais e técnico-executiva 
de projeto e execução.”26

Por fim trago algumas considerações de Beatriz Kuhl27  extrema-
mente valiosas no cenário nacional. Para ela os trabalhos de restauro 
bem sucedidos costumam ser aqueles que passam despercebidos. 
Não pelo fato de “imitarem” as pré-existências, mas sim por se in-
serirem de modo harmônico e respeitoso junto aos bens a serem 
preservados. No entanto, segundo Kuhl, devemos nos atentar para 
o fato de que nem toda intervenção é a solução para os problemas 
de preservação, ou que todo restauro é nocivo ao patrimônio. É pre-
ciso cautela ao tratar os trabalhos de restauro como projetos indivi-
duais, pois sua qualidade projetual e o seu êxito como resgate his-
tórico dependem da sua articulação com o todo construído. Outro 
ponto levantado por Kuhl é o de que nem todo testemunho histórico 
e arquitetônico deve ser preservado de modo indiscriminado ou que 
deva ser conservado no estado em que se encontra, ainda que sejam 
merecedores de atenção. Cabe aos estudos e análises com base em 
aspectos formais, materiais e documentais, determinar quais deverão 
ser as ações conservativas e quais poderiam ser as “não conservati-

24 G.Urbani. Intorno al Restauro, 
2000 apud  B.M.Khul.
25 G. Miarelli Mariani, Centri Sto-
rici: Note sul Tema, 1992, pp 64. 
apud. M. Rufinoni.
26 G. Miarelli Mariani, Riflessioni 
su un vecchio tema. il nuovo nella 
città storica, 2003. pp 43.
27 Beatriz Kuhl é pesquisadora e 
doutora em preservação do pa-
trimônio industrial pela FAU USP.
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vas” (em casos raros), a fim de restabelecer aspectos e características 
que podem ter se perdido ao longo de transformações e intervenções 
executadas de forma acrítica por seus proprietários. 

Arquitetura Industrial - projetos notáveis

A arquitetura industrial histórica se mostrou um segmento de pro-
jetos pouco apreciado e valorizado pela população, como foi discuti-
do no decorrer este capítulo. No entanto, os mesmos arquitetos que 
projetaram casas para a elite paulistana também se empenharam na 
elaboração de diversos projetos fabris de destacada qualidade em 
termos construtivos, e portanto, que valem a penas serem conheci-
dos. 

O Escritório Técnico Ramos de Azevedo teve uma atuação de 
grande importância para projetos industriais na capital paulista. Den-
tre os projetos de autoria está o Armazéns Ernesto de Castro (1918), 
situada na Rua André Leão. O imóvel hoje se encontra sem atividades 
e se mostra bastante descaracterizado e com visíveis alterações na 
fachada, que muito provavelmente era de tijolo á vista.
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Fonte: Imagem da autora

Outro projeto de grande importância é o da Fábrica de Calçados 
Clark (1909) atribuído a Samuel das Neves, hoje sede da Imprensa 
Oficial. O antigo edifício situado na rua da Mooca foi completamente 
demolido, o que restou foram os galpões da lateral ao longo da rua 
João Antônio de Oliveira, no entanto hoje existe um muro que enco-
bre sua fachada a partir da rua. 
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Imagem atual da sede da 
Imprensa Oficial. 
Fonte: Blanca Camargo

Imagem da antiga Fábrica Clark na esquina da rua da Mooca com a rua João Antônio de Oliveira.
Fonte: Portal da Mooca
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Imagem da antiga Fábrica Clark na esquina da rua da Mooca com a rua João Antônio de Oliveira.
Fonte: Portal da Mooca

O projeto dos edifícios da São Paulo Alpargatas (1907) ocupam lu-
gar de destaque no bairro, projeto de Julio Micheli conde italiano que 
chegou em São Paulo em 1888, em parceria com o Escritório Scott 
& Urner. A Alpargatas ocupou os edifícios da rua Dr. Almeida Lima até 
final dos anos 1990, quando foi adquirida pela Universidade Anhembi 
Morumbi, que ocupa o conjunto até os dias de hoje. O projeto de 
restauro e intervenção ficou a comando do Arq. Vicente Giffoni, com 
resultados não tão satisfatórios em relação à inserção de novos ele-
mentos em conjunto com os existentes.

Imagem do complexo fabril na primeira metade do século XX
Fonte: Autor desconhecido (Pinterest)
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Imagem da esquerda superior
Contraste entre novo e antigo na fachada da Universidade Anhembi Morumbi.
Fonte: Imagem da autora

Imagem da esquerda inferior
Vista interna dos galpões com a inserção de novas paredes internas para abrigar 
lojas e salas de aula. As intervenções novas se utilizaram de alvenaria em tijolos 
muito similares aos elementos existentes, o que tende a confundir quem faz uma 
leitura desatenta do local.
Fonte: Vicente Giffoni

Temos o edifício da fiação Cotonifício Crespi (1918) construído pelo 
arquiteto italiano Giovanni Battista Bianchi, o complexo passou por 
transformações ao longo dos anos, tendo sido boa parte de seus gal-
pões demolidos. Estas escolhas denotam que foram priorizados no-
vos uso em detrimento do seu real valor histórico. O que permanece 
hoje são apenas as fachadas do cotonifício, seu interior foi totalmente 
desconfigurado para atender exigências das gôndolas do supermer-
cado Extra que desde 2005 ocupa o local.

Fachada para rua Ta-
quari. Único edifício re-
manescente do com-
plexo.
Fonte: Imagem da au-
tora
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Imagem da esquerda superior
Fachada para rua Taquari onde se da a entrada de pedestre para o supermercado.
Fonte: Imagem da autora

Imagem da esquerda inferior 
Fachada para rua Javari. 
Fonte: Imagem da autora

Entre os projetos do Escritório Ramos de Azevedo, Severo & Villa-
res (criada após a morte de Ramos Azevedo, em 1928, por seus só-
cios Ricardo Severo e Arnaldo Dumont Villares), destacam-se a sede 
da Tecelagem de Seda Ítalo-Brasileira, construída no início do século 
XX no Brás. Nos anos 1930 as Indústrias Reunidas Francisco Mata-
razzo compraram o conjunto. Hoje funciona como sede da Dataprev, 
órgão vinculado ao Ministério da Economia.

Tecelagem de Seda Ítalo-
-Brasileira, na esquina das 
rua Joli com a Dr. Manuel 
Vitorino.
Fonte: Imagem da autora
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2.4  PATRIMÔNIO SOB A ÓTICA DO SÉCULO XXI

É fato que podemos notar que muitos trabalhos ditos como de 
“restauro” e “preservação” não levam em consideração o bem histó-
rico pelo conjunto de suas especificidades, com a intenção de res-
peitar e valorizar a preexistência e, portanto devem ser determinadas 
como tal - reforma, reciclagem, recuperação - jamais podendo ser 
confundidas com preservação. Por outro lado, ainda que as adequa-
ções propostas não tenham tido o rigor e a responsabilidade que 
deveriam para com o bem cultural, elas de alguma forma cumprem 
com o papel de propor novos usos a edifícios existentes, asseguran-
do de certa maneira sua manutenção. Como  exemplo, pode-se citar 
o caso do Museu da Língua Portuguesa, instalado no antigo prédio 
administrativo da Estação da Luz no qual, apesar de seu sucesso 
de público e êxito museográfico, foram feitas alterações e remoções 
que não respeitaram suas características históricas e formais Foram 
instalados quatro elevadores (destruindo pisos e forros) e uma galeria 
que atravessa o edifício de Leste a Oeste, tendo destruído certos ele-
mentos de relevância. A máxima “os fins justificam os meios” acaba 
sendo utilizada de maneira equivocada em alguns projetos recentes 
de recuperação, contrariando os dizeres de Carbonara, que defende 
a inserção de um novo uso como meio para se chegar à preservação 
e não sua finalidade. 

Na prática de atuações recentes, o que se observa, em geral, é a 
prevalência de critérios determinados pelo uso, na intenção de obter 
maiores lucros e guiados por interesses de setores particulares. É 
preciso lembrar que a função que se pretende alcançar com a in-
tervenção não é a visibilidade proporcionada pelos meios de comu-
nicação, nem sua exploração como ícone turístico com interesses 
meramente econômicos, como acontece em casos de bens culturais 
“estrela”28. Nesses casos a contribuição da preservação histórica será 
muito limitada para a cidade se a intervenção for apenas direcionada 
ao turismo, que tem por intenção a transformação desses bens em 
objetos de consumo. 

28 Roberto Pane em ICOMOS. Il 
monumento per l’uomo. 1971.
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O que se pode notar atualmente na elaboração de projetos de in-
tervenção é que este atinge um grau de abrangência que transpõem 
seus limites físicos e tem a capacidade de alcançar também áreas ad-
jacentes. A partir desse ponto, tanto o mercado imobiliário quanto as 
incorporadoras já compreenderam essas novas dinâmicas urbanas e 
passaram a investir mais significativamente em projetos de interven-
ção. Isso significa um grande passo em direção à uma preservação 
mais efetiva de bens patrimoniais, mas por outro lado, apesar de vi-
vermos sob uma economia capitalista, não podemos reduzir nosso 
patrimônio à especulação e ao lucro.  Não se pode perder de vista 
os reais motivos pelos quais a preservação se faz tão necessária e 
não um mero artifício econômico urbano, já que a intenção deve ser a 
de transmitir a obra da melhor maneira possível para o futuro. Desse 
modo,  alterações, remoção de adições e inserção de novos elemen-
tos devem ser consequências e não premissas de projeto.29

Assim como foi levantado em texto para o site VITRUVIUS, 

Conforme esclarece Rose Compans, para que o empreendi-
mento urbano seja realizado de forma efetiva para todos, deve 
englobar não apenas os interesses da iniciativa privada, mas 
compreender as características da região e os anseios da po-
pulação moradora, de forma a promover tanto o lucro quanto 
o desenvolvimento local. Francesc Muñoz também evidencia o 
papel fundamental da paisagem como elemento em consonân-
cia com a cultura local, como a população que reconhece nela 
suas características, dela se apropriando e a tornando diferente 
das demais partes da cidade. 30

Na cidade de São Paulo estamos passando por essa transição no 
mercado da construção civil, com a presença de projetos de impac-
to em terrenos com pré-existências tombadas. Esse é um momento 
muito significativo para as futuras dinâmicas imobiliárias na capital, 
uma vez que instaura uma visão sobre o patrimônio como agregador 
de valor ao projeto e não mais como um empecilho ao desenvolvi-
mento urbano. A partir dessa transição de valores, surgiram na capital 

29 B.M.Khul, Preservação do Pa-
trimônio industrial. 2008.
30 COMPANS, Rose. Empre-
endedorismo urbano: entre o 
discurso e a prática. São Paulo, 
2004. e MUÑOZ, Francesc. Ur-
banalización: paisajes comunes, 
lugares globales, 2008. apud 
LANZI, Ana Maria Eder; OSSANI, 
Taís. Os limites do empreende-
dorismo urbano como estratégia 
neoliberal de promoção do terri-
tório. VITRUVIUS, jun 2018.
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paulista alguns projetos de sucesso tanto econômico quanto urbano, 
ao relacionar o novo e o antigo. 

O projeto para o edifício Pátio Victor Malzoni (2012) por estar locali-
zado na Av. Faria Lima, em um dos quadriláteros mais valorizados da 
cidade, atingiu grande visibilidade midiática. O terreno escolhido para 
inserção de um empreendimento corporativo de alto padrão (com 
lajes de até 3,7 mil m²) conta com a presença de uma Casa Bandeiri-
sta do século XVII, construída em taipa de pilão, que havia sido tom-
bada pelos órgãos patrimoniais CONDEPHAAT e CONPRESP31 nos 
anos 1980, uma vez que se encontrava na iminência de ser demolida.  
O bem tombado possui restrições para novas construções num raio 
de 30m em todas as direções, inclusive de altura, por este motivo o 
complexo conta com duas torres de escritório que estão conectadas 
por cima de um pórtico com vão livre com 30 metros de altura e 40,5 
de largura, na área central do edifício32. Hoje a Casa Bandeirista ainda 
está  sem  uso definido, porém esta construção foi responsável por 
grande parte do sucesso do empreendimento, uma vez que traz um 
atrativo ao local, rompendo com as dinâmicas de caráter corporativo 
que as quadras da região possuem.

31 Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico e Conselho 
Municipal de Preservação do Pa-
trimônio Histórico, Cultural e Am-
biental da Cidade de São Paulo, 
respectivamente.
32 ARCOWEB. Casa histórica defi-
ne novo edifício.

Casa Bandeirista vista a partir 
do vazio entre as torres corpo-
rativas.
Fonte: Imagem da autora
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Perspectiva eletrônica do projeto visto da Av. Faria Lima, com ênfase para o vão central.
Fonte: Revista Exame
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Outro projeto que merece ser abordado é o antigo Hospital Ma-
tarazzo, localizado entre as ruas Itapeva e a Alameda Rio Claro, nas 
imediações da Avenida Paulista. O complexo conta com doze edifica-
ções tombadas pelo governo estadual e municipal, em 1986, incluin-
do a capela Santa Luzia (1922), o Hospital (1904) e a Maternidade 
Filomena Matarazzo (1943), somando um total de cerca de 27.000 
metros quadrados. A obra que está em andamento - com previsão de 
inauguração para 2020 - é fruto de capital francês comandado pelo 
grupo Allard, conhecido por fazer investimentos na reforma de pré-
dios históricos a fim de transformá-los em empreendimentos comer-
ciais. A empreitada de proporções faraônicas estimada em 2 bilhões 
de reais, contará com um hotel seis-estrelas, lojas de grife, restauran-
tes, cinema, teatro e terá ainda uma torre residencial projetada pelo 
renomado arquiteto francês Jean Nouvel.

O complexo alcançou grande visibilidade midiática ao escavar todo 
o espaço sob a capela para que pudesse abrigar uma área de de-
sembarque de passageiros, bicicletário, um cinema e seis andares de 
estacionamento. Para alcançar tal feito, inédito no Brasil, foi aplicada 
uma remoção controlada e manual do terreno original para a execu-
ção de uma nova estrutura para a fundação da capela.33

33 VEJA SÃO PAULO. Cidade ma-
tarazzo reinventa a paisagem de 
são paulo, 2018.

Imagem do canteiro de obras, 
a Capela ao centro e à esquer-
da o edifício do Hospital com 
estruturas de apoio em suas 
bases, pois todo o subsolo foi 
escavado.
Fonte: Imagem da autora
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Imagem do emblemático escavamento das fundações da Capela de Santa Luzia, para a construção dos pavimentos 
de subsolo.

Fonte: Heitor Feitosa/VEJA.com
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Projetos de grandes proporções vem permeando novos empre-
endimentos situados junto de bens patrimoniais, fornecendo trans-
formações significativas para essas áreas, uma vez que estes locais 
que antes se encontravam esquecidos e segregados da população 
voltam ao convívio com a cidade. Muito pode ser discutido e contes-
tado sobre as escolhas feitas em relação às opções adotadas para 
os trabalhos restauro e inserção das novas edificações. São projetos 
que claramente não buscaram um diálogo formal ou material com a 
pré-existência, foram feitas escolhas por usos muitas vezes compa-
tíveis com a localização, porém desarticulados da memória histórica 
presente. Estes projetos acima expostos não se configuram como 
soluções exemplares e portanto não devem ser analisadas como di-
retrizes para empreendimentos de cunho histórico. No entanto pode-
mos perceber que existem ganhos em relação à manutenção, con-
servação e reinserção estes objetos de volta na lógica urbana. 
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Ao longo das transformações pelas quais o bairro da Mooca vem 
passando durante sua história, como foi exposto em capítulos ante-
riores, a indústria que outrora determinou territórios e construiu paisa-
gens, hoje condiciona a reestruturação de suas relações espaciais e 
sociais com as novas dinâmicas urbanas.

A transferência de sedes industriais para áreas afastadas das zo-
nas urbanas, acaba gerando uma dissociação entre as atividades fa-
bris e as dinâmicas urbanas, o que pode trazer prejuízos para ambas 
as partes. Como vemos no caso da Mooca, sua ocupação urbana 
e seus espaços públicos estão sofrendo com as substituições das 
atividades econômicas locais, as quais se tornaram inviável logistica-
mente. Essa alternância de usos predominantes no bairro, está sen-
do responsável pelas transformações da vida urbana local. É como 
se o território citadino se comportasse como um palimpsesto1 e, de 
tempos em tempos, sua história fosse “raspada” para dar lugar a 
uma nova, no entanto, para se compreender o território, é necessário 
habilidade para reconhecer e decifrar essas diferentes camadas de 
historicidade, às vezes pouco acessíveis ao olhar comum.

 Desse modo, podemos notar que o mercado imobiliário, de forma 
metafórica, vem “raspando” o território para dar lugar a novos es-
paços que conferem outros sentidos à construção das cidades, às 
dinâmica socioeconômica existente e aos espaços públicos diante 
deste novo contexto.2 O que preocupa a nós arquitetos e urbanistas, 
é a forma como se vem redesenhando grande parte do território pau-
listano, processo encabeçado, em sua maioria, pelo mercado imo-
biliário. Rufinoni aponta, no trecho a seguir, para algumas reflexões 
sobre como esses produtos da desconfiguração urbana impactarão 
nas futuras dinâmicas social, política e econômica.

Em sua permanência silenciosa, os antigos territórios da indús-
tria conduzem a reflexões sobre a oportunidade de repensar a 
ordenação espacial de extensas áreas há muito consolidadas, 
sobre o papel da memória histórica nesse processo, sobre as 

1 Palavra de origem grega, faz re-
ferência ao pergaminho utilizado 
para escrita na antiguidade. Por 
razões de econômicas, já que o 
pergaminho era um material es-
casso e caro, havia o costume 
de raspar o papel e reutilizá-lo 
escrevendo outro texto por cima, 

sobre os restos do anterior.
2 M. Rufinoni. Autora do capítulo 
11 no livro Arquitetura e mercado 
imobiliário. 2014
3 Idem. p 287.
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tendências de mercado atualmente em curso e sobre os de-
senhos possíveis para a condução dessas transformações. 
Remetem, pois, a um exercício de análise e de avaliação das 
dinâmicas urbanas preexistentes como instrumento para orien-
tar as intervenções futuras.3

3.1 READEQUAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

É possível constatar, desde os anos 1980, que as cidades vêm 
sendo pensadas a partir da ótica de um empreendimento que deve 
ser gerenciado, mediante a adoção dos princípios de planejamento 
estratégico e marketing. Nessa linha de pensamento dá-se ênfase à 
gestão urbana, assumida como política de governo, que se utiliza de 
projetos urbanísticos em grande escala como elementos catalisado-
res do processo de recuperação urbana. Em algumas cidades com 
problemas de abandono e deterioração de suas áreas portuárias, fer-
roviárias ou industriais, foram elaborados e executados projetos de 
intervenções com satisfatórios resultados do ponto de vista urbano, 
social e econômico. 

Portanto, se por um lado “deixar” o mercado imobiliário agir base-
ado apenas em seus próprios interesses não apresenta resoluções 
de projetos imbuída em qualidade. Por outro, parcerias entre poder 
público e iniciativa privada vem se mostrando alternativas capazes 
de promoverem transformações e reestruturações urbanas com a 
reinserção dessas áreas no cotidiano citadino. Podemos elencar al-
guns grandes projetos de intervenção que conseguiram alcançar cer-
ta visibilidade mundial - a exemplo de Barcelona nas obras para as 
Olimpíadas de 1992, Puerto Madero em Buenos Aires, as Docklands 
em Londres, Potsdamer Platz em Berlim, etc., - e conseguiram con-
solidar processos de transformação e valorização de áreas para além 
dos projetos em si. Este assunto abre espaço para discussões se 
este artifício seria ou não o mais adequado para casos que envolvam 
bens de valor patrimonial. Contudo, se o mercado que comanda as 
transformações urbanas é guiado pela lógica capitalista, os meios 

3 M. Rufinoni. Autora do capítulo 
11 no livro Arquitetura e mercado 
imobiliário. 2014, p 287.
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utilizados para garantir que esses projetos atinjam níveis de impacto 
satisfatórios devem se valer dos mesmos artifícios para terem maior 
porcentagem de êxito. Desta forma, podemos concluir que:

Embora os resultados devam ser ainda avaliados, o que se ob-
serva é um interesse cada vez maior do poder local pela melho-
ria da imagem dos centros das cidades. Áreas fortemente de-
svalorizadas vêm a ser alvo das atenções do poder público, 
que se alia ao capital imobiliário, iniciando dessa forma uma 
reconquista daquele espaço. [...] Essas ações sugerem que a 
arquitetura e o planejamento urbano também vieram a ser re-
gidos por estratégias de marketing, destinadas a estruturar a 
mudança da economia urbana de base produtiva para a base 
do consumo. 4

4 VARGAS, Heliana Co-
min; CASTILHO, Ana Luisa 
Howard De. Intervenções 
em centros urbanos: objeti-
vos, estratégias e resultados. 
2009. pp 44.
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Os projetos aqui apresentados foram escolhidos devido à sua 
importância e relevância em relação à projetos de intervenções em 
arquiteturas de caráter histórico. São projetos situados em locais 
distintos, com tradições, dinâmicas urbanas e culturas diversas.  No 
entanto, todos abordam o tema do patrimônio e como é possível rea-
dequá-lo para que possam abrigar novos usos e atividades, sem que 
para isso seja necessário demolir o edifício pré-existente e perder as 
relações históricas construídas ao longo dos anos. Outro critério mui-
to relevante na seleção destes projetos foi a diversidade e dinamismo 
que os programas propostos apresentam, pois geram espaços que 
não são apenas voltados a atividades específicas e restritas a um 
tipo de público,  mas sim ao convívio entre distintos segmentos da 
sociedade. 

4.1. Le Murate  | Florença, Itália
  

Ano: 2004 
Projeto: Renzo Piano, Roberto Melosi e Mario Pittalis
Uso: habitação, restaurante, comércio e serviços
Área: 14.500 m²

O complexo “Le Murate” localizado na cidade de Florença, foi 
construído na metade do século XV para abrigar as freiras em regime 
de reclusão, permanecendo em uso até 1845. O antigo convento é 
então transformado em prisão, sendo utilizada inclusive durante a Se-
gunda Guerra Mundial como abrigo e local de tortura de prisioneiros 
políticos e judeus. Em 1980 o complexo desocupado e abandonado 
tornou-se objeto de concurso para restauração e requalificação do 
mesmo. A ideia vencedora elaborada por Renzo Piano propôs um 
novo diálogo entre o traçado da cidade histórica e as relações urba-
nas contemporâneas, como a permeabilidade da quadra.

A partir de 2004 o conjunto volta a ter vida com a remodelação das 
antigas celas em habitações populares, além de espaços destinados 
à áreas de lazer, cultura, comércio e alimentação, como uma “cidade-
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 16 IoA Costruzioni e Impianti

 RIQUALIFICAZIONI / ANTONIO MORLACCHI 

L’imponente complesso edilizio è tra i vincitori della XVIII edizione del Concorso Internazionale Metra Sistema d’Autore. 
Uno spazio urbano riscattato da un articolato piano di recupero che ne ha sancito un presente di integrazione urbana.

Ex carcere le Murate, Firenze

Un progetto complesso quello del 
recupero dell’ex carcere �orentino 
delle Murate, che ha interessato 
più aree d’intervento. Progettare 
per livelli strati�cati di funzioni 
è il principio, scaturito dalla 
collaborazione con l’arch. Renzo 
Piano, che è stato utilizzato dal team 
dell’U�cio di Edilizia Residenziale 
Pubblica del Comune di Firenze 
guidato dall’arch. Mario Pittalis. 
La �nalità è quella di trapiantare, 
nelle strutture dismesse, prima 
convento medievale e poi carcere 
ottocentesco, la pluralità vitale 
e la complessità di un centro 
urbano contemporaneo, ma anche 
l’opportunità di garantire al nuovo 
insediamento la dignità di un 
quartiere cittadino. 
Quattro gli edi�ci interessati 
dall’intervento, che incorporano 
due cortili: il corpo di fabbrica delle 
Murate (edi�cio E) costituito da 
una galleria centrale a tutt’altezza 
(tre piani più il piano terreno), 
e l’edi�cio A, su via dell’Agnolo, 
entrambi destinati a celle di 
detenzione; l’edi�cio B, che è il corpo 
di fabbrica coincidente con il portico 
di ingresso all’attuale cortile 4, 
utilizzato per manifestazioni estive; 
l’edi�cio A1, trasversale a quello A, 
ex granaio nel periodo ottocentesco, 
con una particolare tipologia 
costruttiva e in parte destinato 
a celle di isolamento; il cortile 2 
coincidente con gli antichi spazi 
aperti del convento cinquecentesco 
(accessibile attraverso il portico 
di ingresso dell’edi�cio A1) e il 
cortile 1, attualmente in uso alla 
Procura della Repubblica; il cortile 
4, sul sedime degli spazi aperti 
del convento, ma completamente 
trasformato dal successivo uso 
carcerario. È questo un complesso 
di edi�ci che costituisce, in 
contiguità con il primo intervento, 
un corpo unico e restituisce alla 
città la fruibilità di gran parte dell’ex 

carcere e in particolare degli spazi 
aperti maggiormente signi�cativi, 
consentendo la permeabilità e la 
pedonalizzazione longitudinale 
dell’intero complesso. L’edi�cio 
E, destinato a diventare arteria 
di collegamento pedonale fra 

le vie dell’Agnolo e Ghibellina, 
si connota per lo spazio vuoto 
trasversale, una vera e propria 
galleria su cui a�acciano i ballatoi 
delle celle. Il progetto ha previsto la 
valorizzazione e conservazione del 
vuoto come strada aperta pubblica. 
Per questo motivo il tetto è stato 
smantellato, mantenendo i costoloni 
in muratura esistenti fra i due lati, e 
collegando i primi due piani tramite 
una centinatura ogivale che ha 
risolto staticamente l’allargamento 
dei ballatoi a 120 cm, come previsto 
dalla normativa vigente. 
Inoltre l’altezza interna è stata 
suddivisa per permettere la 
realizzazione di un ulteriore percorso 
al piano primo. Al terzo piano, 
invece, è stato conservato il ballatoio 

per poterlo utilizzare come a�accio 
per le residenze. 
Dal punto di vista funzionale gli 
spazi sociali e commerciali sono 
collocati al piano terra, gli u�ci al 
primo piano e le residenze in quelli 
superiori. I prospetti sulle corti sono 

stati integralmente conservati sino 
al piano secondo, dove sono state 
realizzate delle nuove aperture. In 
corrispondenza dei prospetti sulle 
due vie pubbliche è stato eliminato 
il falso tetto all’altezza del secondo 
piano per poter rendere pienamente 
visibile la struttura della galleria 
centrale e al piano terra sono state 
realizzate ampie aperture, che 
mettono in evidenza la sagoma della 
galleria interna. 
Al piano delle residenze invece sono 
stati inseriti dei bow-windows per 
migliorare il comfort interno e per 
conservare la caratterizzazione delle 
murature, comprese le �nestre dagli 
alti davanzali. L’edi�cio B presenta, 
invece, ballatoi e celle disposti su 
un unico lato. La trasformazione in 

residenza ha coinvolto i piani dal 
primo al terzo, mentre il piano terra 
è stato destinato a spazi di servizio 
e commerciali, rendendo pubblico 
il percorso lungo la via dell’Agnolo. 
Su questo a�accio sono state riaperte 
le �nestre tamponate, demolendo la 

parte di muratura sottostante sino a 
trasformarle in portali aperti, dotati 
di cancelli per le ore notturne. Anche 
in questo edi�cio, sul prospetto 
interno, sono state inserite nuove 
aperture, racchiuse dalla stessa 
tipologia di bow-windows del 
corpo E. Al piano terra, verso la 
piazza interna, è stato collocato un 
basamento sollevato dalla quota 
esterna, collegato con l’interno 
da cinque aperture realizzate 
demolendo i davanzali di altrettante 
�nestre, coperto da una tettoia in 
acciaio che permette di collegare 
l’interno con un’area protetta 
esterna. L’edi�cio A1, ex granaio e 
per le celle di sicurezza, si presenta 
costituito da soli tre livelli di cui 
due, a doppia altezza, composti da 

sale sovrapposte con colonne e volte 
a vela, più un terzo livello di celle 
singole prive di a�accio esterno. 
Qui è stato eseguito un restauro 
conservativo per adibire il terzo 
piano a centro di documentazione 
del carcere storico e le sale colonnate 

a spazi pubblici. L’edi�cio A su 
via dell’Agnolo è composto da un 
portico e da tre livelli soprastanti di 
celle. Il portico è stato mantenuto 
integralmente, mentre nel volume 
soprastante sono stati collocati 
degli u�ci, aggiungendo una scala 
di servizio in acciaio. Il cortile 2, 
chiuso da una nuova copertura 
trasparente, realizzata con il sistema 
Metra Poliedra-Sky 50, costituisce 
l’ampliamento dell’edi�cio A1. 
Il cortile 4 è stato trasformato in 
piazza, caratterizzata da una nuova 
pavimentazione, arredo, alberi e 
zona soprelevata coperta da una 
tettoia metallica, per poter usufruire 
dello spazio esterno di pertinenza 
del locale ad uso pubblico all’interno 
dell’edi�co B. 

Quanto ao que diz respeito às escolhas de projeto, foram utilizados 
estruturas metálicas sobressalentes à fachada existente, que servem 
de varanda aos apartamentos, possibilitando assim uma melhora da 
iluminação natural no interior das residências. A escolha pelo uso de 
materiais contrastantes demonstra uma preocupação dos arquitetos 
em distinguir aquilo que é intervenção do que é pré-existência.

Apresentações ao ar livre 
acontecem durante o verão.
Fonte: Il naufra-
gio del piroscafo Oria

Vista interna de uma das praças 
localizadas no miolo de quadra.
Fonte: Io architetto
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4.2 Sesc Pompéia | São Paulo, Brasil

Ano: 1982/1986
Projeto: Lina Bo Bardi
Uso: SESC
Área: 16.573 m²

O projeto iniciado em 1977 teve como propósito transformar uma 
antiga fábrica de tambores da década de 1930 em um complexo de 
lazer e cultura, localizado no bairro da Pompéia na cidade de São 
Paulo. Após a desativação da fábrica e o abandono dos galpões fa-
bris, a própria população local começa a fazer uso daquele espaço. 
Lina Bo Bardi, em colaboração com Marcelo Ferraz e André Vainer, é 
então convidada pelo SESC para transformar o espaço em um Cen-
tro Cultural e Desportivo. A primeira preocupação foi exatamente pre-
servar os usos que a população já fazia do local, como partidas de 
futebol, teatro amador e baile da terceira idade. A primeira parte da 
reformulação proposta por Lina e inaugurada em 1982 foi a reade-
quação dos galpões, por meio de projeto de reforço das estruturas 
existentes, descascamento do reboco nas paredes de tijolos e a adi-
ção de novos elementos apenas quando necessário para contemplar 
os novos programas. 

Os dois novos edifícios do complexo, apesar de respeitarem os 
elementos preexistentes, mostram que a ênfase está no projeto novo 
e não na preservação em si. Esses novos volumes construídos em 
concreto armado aparente foram inaugurados apenas em 1986, e 
contam com o bloco esportivo com quadras e piscina. O Sesc pro-
move uma continuidade entre o antigo e o novo que se faz por meio 
de uma rua aberta e convidativa - pavimentada com paralelepípedos 
que fazem alusão ao pavimento da rua na época que operava a fá-
brica - com espaços de exposições, restaurante e atividades ao ar 
livre. Podemos dizer que hoje o Sesc Pompéia é considerado um dos 
espaços de convivência mais democráticos da capital paulista.



75

Implantação do complexo Sesc Pompéia, com entrada pela rua Cléria.
Fonte: Archdaily



76

É importante ressaltar que Lina teve o cuidado no que diz respeito 
à vontade de explicitar - e não esconder - onde e quais foram as in-
tervenções (neste caso chamada de diferenciação por dissonância). 
Na imagem ao lado, podemos notar uma leitura sensível da arquiteta, 
que soube inserir novos elementos contemporâneos sem descarac-
terizar o antigo, como as pequenas chapas de aço na cor vermelha 
que foram utilizadas para reforçar a estrutura do telhado. A distinção 
de cor utilizado nesse caso denota forte personalidade de seu autor.2 
Na mesma imagem vemos em concreto armado a parte dos cama-
rins do teatro, estrutura essa acrescida àquela existente do galpão, 
e  a escolha por um material contrastante com o da pré-existência.

Rua interna do complexo, que 
atua como articulador dos 
programas dentro do Sesc.
Fonte: Imagem da autora

2  B.M.Khul, Preservação do Patri-
mônio industrial. 2008. pp.166
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Cobertura original da antiga fábrica com o acréscimo de chapas para reforços, utilizadas na cor vermelha como forma 
de distinguibilidade.
Fonte: Pedro Kok
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4.3 Sesc Registro | Registro, Brasil

Ano: 2015
Projeto: Brasil Arquitetura 
Uso: SESC 
Área terreno: 16.000 m²

Por volta de 1912 o governo brasileiro firmou o primeiro tratado 
oficial de imigração com o governo japonês possibilitando a vinda 
de 2000 famílias para usufruir de 50.000 hectares no vale do rio Ri-
beira de Iguape, promissora região para o cultivo do arroz. Em 1922 
a Companhia Ultramarina de Desenvolvimento KKKK (Kaigai Kogyo 
Kabushiki Kaisha), criada em Tóquio no começo do século XX cons-
truiu quatro armazéns e um engenho de beneficiamento de arroz - o 
primeiro do Brasil - somando-se dois mil metros quadrados. O com-
plexo funcionou até 1939, quando teve suas atividades suspensas 
em virtude da segunda guerra mundial.3

A partir de 1996, a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado, 
junto com o escritório Brasil Arquitetura, iniciaram um projeto de recu-
peração do conjunto, bastante deteriorado depois de anos de aban-
dono. A prioridade do projeto foi a restauração e recuperação de um 
patrimônio histórico reconhecido por tombamento estadual (CON-
DEPHAAT), cujo remanescente é um exemplar da história do municí-
pio e da origem de grande parte de sua população. Não apenas as 
construções foram restauradas, mas ali também foi implantado em 
2002 um memorial da imigração japonesa do Vale do Ribeira, junto 
com um centro de formação de professores do Estado de São Paulo. 

O programa é constituído por um centro de convivência, salas mul-
timídia, biblioteca, área para exposições, restaurante e um auditório 
construído em um novo bloco separado dos edifícios originais. A re-
lação antigo e novo mais uma vez se dá pela escolha de elementos 
contrastantes com os originais. O volume do auditório embora respei-
te o mesmo gabarito do entorno, possui suas fachadas todas na cor 
branca com pequenas aberturas laterais - aspectos que não se rela-

3 H. Segawa. O conjunto KKKK, 
2002.
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05_PROPOSIÇÃO PROJETUAL
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A intenção com o exercício projetual foi a de valorização do patri-
mônio industrial localizado no bairro da Mooca, por meio da inserção 
de novas atividades e programas, que assim como nos projetos abor-
dados no capítulo anterior, objetiva a criação de espaços de encon-
tro, convívio e lazer a seus frequentadores, e que pudesse além disso 
resgatar de alguma forma a memória envolvida na tríade ferrovia-in-
dústria-imigrante. Para tanto, foi elaborado um levantamento dos re-
manescentes históricos mais relevantes, com exemplares tanto das 
atividades industriais, como ferroviárias e de infraestrutura urbana, de 
maneira a propor uma leitura mais clara e direta sobre o território ur-
bano histórico dos bairros da Mooca e Brás. 

 Mapa: elaborado pela autora
     Fonte: Manoela Rufinoni
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5.1 PATRIMÔNIO INDUSTRIAL NA RUA BORGES DE FIGUEIREDO

O local escolhido para intervenção foi um dos galpões industriais 
situados na rua Borges de Figueiredo, localizada junto à antiga linha 
férrea Santos-Jundiaí - hoje linha 10 da CPTM - pela grande quanti-
dade de remanescentes industriais reunidos em conjunto. Portanto, 
farei uma breve explanação destes imóveis a seguir. 

O conjunto industrial localizado na rua Borges de Figueiredo é tes-
temunho do processo de desenvolvimento, industrialização, parce-
lamento e ocupação do solo na região da Mooca durante o final do 
séc XIX e início do séc XX. Portanto, sua preservação como conjunto 
arquitetônico, e não apenas como edifícios isolados, evidenciam sua  
importância histórica, social, memorial, urbanística e paisagística, as-
sim como a preservação da antiga ferrovia Santos-Jundiaí.

No ano de 2007 o conjunto de galpões das Oficinas Vanorden; 
o conjunto dos Moinho Minetti Gamba; armazéns para estocagem 
de café, que posteriormente foram adquirido pela Ceagesp; arma-
zéns da antiga São Paulo Railway e o conjunto da Sociedade Técnica 
Bremensis e Schmidt Trost, foram todos tombados pelo órgão de 
patrimônio municipal (CONPRESP) em 2007. O tombamento desse 
conjunto abrange a área envolta nas ruas Borges de Figueiredo, Mon-
senhor João Felipo, Av. Presidente Wilson e viaduto São Carlos. As 
restrições impostas em relação ao gabarito é de 25 metros para no-
vas construções, podendo chegar até 30 metros no quarteirão da rua 
Borges de Figueiredo e rua João Antônio de Oliveira.

Segue abaixo texto publicado pelo CONPRESP para tombamento 
dos conjuntos industriais da Rua Borges de Figueiredo:

Considerando a importância histórica da implantação da antiga 
linha ferroviária da São Paulo Railway, bem como das instala-
ções industriais e armazéns de matérias primas e mercadorias 
no processo de industrialização da cidade de São Paulo e para 
a conformação do bairro da Mooca, a partir do final do século 
XIX;
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Considerando a importância urbanística dos conjuntos indus-
triais e assentamentos operários remanescentes do entorno 
da estação ferroviária da Mooca, como um significativo teste-
munho do parcelamento e ocupação original daquela área do 
bairro da Mooca, entre o final do século XIX e a primeira metade 
do século XX;
Considerando a importância da expressiva concentração de 
antigas fábricas, depósitos, construções e equipamentos fer-
roviários de grande porte, localizados nessa área urbana, em 
particular ao longo da R. Borges de Figueiredo e Av. Presidente 
Wilson, formando um conjunto arquitetônico referencial de no-
tável presença ambiental e paisagística, valorizada pela situa-
ção geográfica e topográfica característica da paisagem urba-
na da várzea do rio Tamanduateí;
Considerando o patrimônio industrial como registro significativo 
das transformações geradas pela industrialização, que além de 
reunirem importantes valores históricos, sociais, tecnológicos 
e arquitetônicos, são testemunhos das técnicas construtivas 
tradicionais e dos processos produtivos dos primórdios da in-
dustrialização paulista; e
Considerando o valor referencial que esse conjunto arquitetôni-
co representa para esse sítio urbano e para a memória social da 
cidade de São Paulo, situação que se reafirmou na indicação, 
por parte da sociedade, de sua preservação através do Plano 
Regional Estratégico da Subprefeitura da Mooca, em 2004. ¹

1  CONPRESP. Disponível em: 
<http://www.ipatrimonio.org>. 
Acesso em: 20 fev. 2019.



86

Mapa de tombamento referente ao entorno da estação da Mooca e sua área envoltória, elaborado pelo CONPRESP.
Fonte: DPH jun/2007
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5.1.1 GRANDES MOINHOS MINETTI GAMBA

Idealizado pelo empresário industrial italiano Egydio Pinotti Gamba, 
os Moinhos Gamba fazem parte da história do desenvolvimento das 
indústrias na cidade de São Paulo e nos bairros além do Tamandua-
teí. No início de suas atividades em 1909, a empresa se denominava 
Casa Gamba e Cia., mas logo alterou seu nome no ano de 1934, e 
passou a ser denominada Grandes Indústrias Minetti-Gamba, o que 
indica a junção de dois grupos empresariais. 

Em 1912, a Casa Gamba e Cia apresentou um pedido para a cons-
trução de um moinho de farinha e outro para descascar e beneficiar 
arroz. Posteriormente, as instalações da Standard Oil Co. Brazil fo-
ram, provavelmente, adquiridas pelos Moinhos Gamba, pois se nota 
que alguns projetos enviados à Prefeitura a partir de 1916 se encon-
tram implantados nos terrenos antes ocupados por aquela empresa. 
Esse é o caso das fábricas de sabão, óleo e glicerina, cuja construção 
foi solicitada em 1916. As atividades das Grandes Indústrias Minetti-
-Gamba operaram até meados da década de 1960. 

Posteriormente o conjunto foi desmembrado e as construções 
onde funcionavam as fábricas de sabão, óleo e glicerina, no lote que 
primeiramente pertenceu a Standard Oil Co. Brazil, passaram a abri-
gar a Wnoplast. O complexo passou por várias modificações, como 
o acréscimo de mais um pavimento, ampliação horizontal e o acopla-
mento a outros prédios, ações estas que comprometeram em parte 
as estruturas originais. No restante do conjunto, funcionou uma casa 
de eventos, denominada Moinho Eventos. Entre os edifícios situados 
nesta propriedade estão o moinho de farinha, moinho de arroz e as 
construções adjacentes. Muitas alterações foram feitas, dificultando 
a leitura do conjunto, mas sem descaracterizá-lo completamente. Os 
galpões de armazenagem foram utilizados como estacionamento de 
veículos durante os eventos, sendo os que receberam as modifica-
ções mais significativas e invasivas. 2

2 SIQUEIRA, Julia Caio. Grandes 
Moinhos Gamba: Projeto de con-
servação e intervenção. 2011. 
Trabalho final de graduação - Uni-
versidade de São Paulo.
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A partir da especulação de demolição dos galpões Minetti Gam-
ba pelo mercado imobiliário, levantaram-se pressões por parte da 
população pelo tombamento do conjunto. A partir da proposta feita 
pelo DPH em 1997, foi aberto o processo de tombamento concluído 
em 2007 na  Resolução nº 14/CONPRESP/2007 e depois em 2013 
resolução nº 31/CONDEPHAAT/13. Portanto o complexo composto 
por sete conjuntos industriais dos Grandes Moinhos Minetti Gamba 
foram finalmente tombado nos âmbitos municipal e estadual respec-
tivamente.

Imagem dos galpões dos Moinhos Minetti Gamba voltados para a linha férrea.
Fonte: Facebook @MoocaNostra
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Levantamento da formação histórica do conjunto Grandes Moinho Minetti Gamba localizado na Rua Borges de Figueiredo.
Imagem: produzida pela autora
Fonte: DPH
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5.2  LEGISLAÇÃO

Plano Diretor

O Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo (PDE), lei nº 
16.050/14  é uma lei municipal que orienta o desenvolvimento e o 
crescimento da cidade até 2030. “No centro da estratégia de trans-
formação de São Paulo, o PDE trabalha com um conjunto de instru-
mentos que buscam racionalizar as dinâmicas e o aproveitamento 
do solo urbano, no sentido de socializar os ganhos da produção da 
cidade“. 3

Com base na lei de uso e ocupação do solo (lei n° 16.402) tratado 
no PDE vigente, o território municipal está dividido em zonas com 
características de ocupação distintas. Para os lotes abordados neste 
trabalho, localizados na Rua Borges de Figueiredo, encontram-se sob 
influência da Zona Mista e Zona Especial de Preservação Cultural. 
Conforme dados da tabela, estão indicados os coeficientes de apro-
veitamento, taxas de ocupação e limites de gabarito permitidos.

3 PDE Ilustrado. Prefeitura de 
São Paulo, 2014

Quadro 3 - anexo integrante 
da Lei 16.402, 22 de março 
de 2016
Fonte: Prefeitura Municipal 
de São Paulo
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Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí

Operações Urbanas Consorciadas (OUC) em sua maioria são obras 
complexas e lentas, coordenadas pelo Poder Público envolvendo a 
participação da iniciativa privada. São instrumentos “cujo objetivo 
é gerar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais 
e valorização ambiental de determinadas regiões do Município, por 
meio da elaboração de um projeto urbanístico específico. As áreas 
de interesse para Operações Urbanas são previstas no Plano Diretor 
Estratégico (PDE) e buscam estabelecer um marco regulatório para 
regiões estratégicas de São Paulo. Áreas que se encontram subutili-
zadas, seja pela degradação urbana, ou ainda pelo esvaziamento po-
pulacional, mas que possuem boa infraestrutura, tornam-se objetos 
de estudos por parte do Poder Público. Esses estudos servirão de 
embasamento para uma definição de ações, com a intenção de re-
qualificar e renovar essas regiões, melhorando sensivelmente o atual 
cenário em que se encontram.” 4

A Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí (OU-
CBT), lei nº 723/2015, contempla os bairros localizados ao longo do 
rio Tamanduateí e dentre eles a Mooca, bairro do presente estudo. É 
importante ressaltar que até o presente momento (jun 2019) o projeto 
de lei segue à espera de aprovação na Câmara de São Paulo, isto 
é, ainda não se encontram em vigência tais diretrizes. No entanto, 
certamente significará transformações relevantes a longo prazo para 
a região e, portanto, merecem destaque neste trabalho. 

Algumas estratégias são direcionadas aos edifícios tombados, com 
o incentivo na preservação, restauro e adequação desses bens, ten-
do como foco o uso voltado à economia criativa (ex. música, teatro, 
artes em geral, etc). Outras estratégias se direcionam às melhorias 
para áreas de circulação e ampliação dos espaços públicos.

4 Prefeitura Municipal de São Pau-
lo. Operações urbanas consorcia-
das.
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Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí - Setor Mooca
Fonte: São Paulo Urbanismo. Prefeitura Municipal de São Paulo
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 5.3 PROJETO

    O local escolhido para implantação do projeto envolve os lotes 
localizados na rua Borges de Figueiredo nº 300 e 320. Já o imóvel 
escolhido para intervir, mais especificamente, é compreendido pelos 
antigos galpões das fábricas de sabão, óleo e glicerina, proprieda-
de industrial conhecida como Grandes Moinhos Minetti-Gamba. Este 
terreno possui uma área de 5800m² compreendido por dois edifícios 
de cerca de 10 metros de altura e outro galpão de mesmo gabarito, 
somando 2500 m² de área construída. Hoje esta propriedade é utili-
zada como estacionamento e espaço para eventos, usos estes que 
contribuem com a degradação do mesmo.

          Localização

        Os edifícios em questão neste projeto contam com uma localiza-
ção privilegiada, pois encontram-se a uma curta distância do marco 
zero da capital (4km da praça da Sé), possuem oferta de transporte 
público, como a linha 10 da CPTM e linhas de ônibus. Outro aspecto 
de relevância para a escolha deste local foi a possibilidade dada pela 
inauguração do novo Campus Mooca da Faculdade das Américas, 
que ocupará a outra porção do lote dos Moinhos Minetti Gamba. 
Essa confluência de pessoas que circulam, residem e futuramente es-
tudarão nesta localização se mostraram uma enorme potencialidade 
na inserção de um projeto de impacto urbano, social e cultural.  

Ao explorar mais atentamente as dinâmicas locais e suas pré-exis-
tências, optei por estender a área de projeto, englobando assim uma 
área que vai desde novo campus universitário até a rua Monsenhor 
João Felipe. Esta foi uma escolha que buscou ampliar a área de influ-
ência do projeto, assumindo proporções mais urbanas do que locais, 
uma vez que foram incorporados outros elementos de relevância ao 
desenvolvimento do projeto (estação Mooca-Juventus e a Casa Va-
norden).
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Pré-existências

O novo Campus Mooca da Faculdade das Américas está situado 
na área compreendida pelos antigos edifícios dos moinhos de trigo e 
de arroz, além de alguns armazéns de depósitos. 

Vista para o moinho de trigo, local escolhido para abrigar a biblioteca do campus.
Fonte: Imagem da autora
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Imagens antes e depois da restauração da fachada para inauguração do novo campus.
Fonte: acima Folha VP ; abaixo: Imagem da autora
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A Casa Vanorden, localizada na esquina entra as ruas Borges de 

Figueiredo e Monsenhor João Felipe. Sua construção data de 1909, 
foi projetada por Jorge Krug para abrigar a sede administrativa e in-
dústria gráfica da chamada Sociedade Anônima Casa Vanorden.  

Vista da esquina das ruas Borges de Figueiredo com a Monsenhor João Filipe.
Fonte: Imagem da autora
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Fachada para rua Borges de Figueiredo marcada pelo ritmo e proporção resultante de suas aberturas e  cobertura 
em shed.
Fonte: Imagem da autora
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A estação Mooca-Juventus da linha 10 da CPTM, que se utilza da 
antiga linha férrea Santos-Jundiaí, que hoje atende basicamente ao 
transporte de passageiros, salvo alguns trechos fora da zona urbana 
em que predominam o transporte de cargas. Hoje, tanto o acesso 
como a plataforma da estação estão totalmente desconectadas de 
seu entorno, portanto, ao englobá-la ao projeto de intervenção, pro-
ponho sua rearticulação.

Vista da plataforma da estação Mooca-Juventus.
Fonte: Imagem da autora
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Visão muito restrita que os usuários têm do entorno, ao olharem para além da plataforma.
Fonte: Imagem da autora
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Por fim, os antigos galpões das fábricas de sabão, óleo e glicerina 
que foram definidos como objeto de estudo e intervenção neste tra-
balho. Podemos notar como estes imóveis encontram-se descarac-
terizados e degradados por seus usos anteriores, no entanto, seus 
aspectos mais importantes e característicos permanecem, como sua 
materialidade e o ritmo e proporções presentes em suas fachadas e 
estruturas. 

Vista do edifício voltada para a rua Borges de Figueiredo onde se pode notar tanto a inserção como a remoção de 
alguns elementos na fachada original.
Fonte: Imagem da autora
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Detalhes das fachada, com destaque para seu 
estado de degradação e falta de manutenção.
Fonte: Imagem da autora
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Vista interna do galpão usados antigamente como depósito de mercadorias da fábrica.
Fonte: Imagem da autora

A partir do levantamento das pré-existências foi tomada a decisão 
de remover tudo que tivesse sido construído que não detivesse va-
lores históricos e/ou arquitetônicos. Logo, foram removidos “puxadi-
nhos” construídos no período em que a empresa Tecnoplast ocupou 
o local, além de algumas novas construções que faceiam a calçada. 
Já nos terrenos adjacentes, os galpões utilizados como estaciona-
mentos também foram removídos. Pernameceram, portanto, apenas 
os galpões de caráter histórico tombados pelos órgãos de patrimô-
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Partido 

O desenvolvimento de projeto partiu, por sua vez, do vazio e da au-
sência - características tão intrínsecas ao processo pelo qual a região 
está atravessando - para assim chegar a uma implantação na qual o 
vazio busca a valorização dos cheios e a união do todo. O escritor 
e arquiteto espanhol Ignasi de Solà-Morales chama esses vazios de 
terrain vague, vistos como espaços de possibilidades. Ele argumenta 
que a ausência de uso e atividades são fundamentais para entender 
a potência que os terrain vague vêm alcançando nas cidades nos 
últimos anos. São lugares aparentemente esquecidos, onde pare-
ce predominar a memória do passado sobre o presente, geralmen-
te situados fora das dinâmicas urbanas.5 Desse modo, arquitetura e 
desenho urbano exercem, perante ao espaço vazio, a condição de 
instrumento de organização e racionalização capazes de transformar 5 Solà-Morales, Ignasi. Territó-

rios. 2002.
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o vazio em edificado. Solà-Morales então levanta a questão: como a 
arquitetura pode atuar nesses espaços sem se tornar um instrumento 
agressivo? Para isso é importante que a nova arquitetura não tenha 
a pretensão de reproduzir aquilo que já não existe mais e busque, ao 
invés, promover a continuidade histórica no tempo e espaço, sem 
anulá-lo e tampouco imitá-lo. Buscou-se, portanto, propor uma ar-
quitetura que ultrapasse os limites estabelecidos por essa homoge-
neização que o mercado imobiliário vem promovendo na área, como 
foi discutido anteriormente.
   Desse modo foram propostos programas que utilizassem esses 
espaços para uso mais coletivo e público sempre partindo do pres-
suposto de valorizar e evidenciar as pré-existências. Pois acredito 
que esse seja um cuidado fundamental para que se consolide, de 
fato, uma maior preocupação com a preservação do patrimônio, uma 
vez que a partir da apropriação que seus usuários fazem do espaço 
gera-se também certo grau de envolvimento e prestígio por este. A 
sociedade de uma maneira geral tende a reconhecer e valorizar os 
bens a partir do momento que passa a estabelecer relações com 
estes. Assim, privilegiou-se relacionar todos os elementos presentes 
- monumento e entorno construído - em detrimento da valorização 
de edifícios isolados, pois a relação da parte com o todo é de extre-
ma importância para uma inserção urbana mais eficaz. Dessa forma, 
buscou-se a inserir um elemento que pudesse articular tanto os no-
vos edificios propostos, como aqueles situados em suas imediações, 
como a estação e a Faculdade das Américas.
     No que diz respeito à materialidade, o projeto seguiu com a es-
colha pelo uso de materiais com características análogas às das pré-
-existências, de modo a estabelecer uma continuidade de seu ca-
ráter estético. Uma vez que a materialidade tem a capacidade de 
gerar uma sensação mais profunda do que a própria forma, já que 
ela transcende para além da experiência visual, ao requerer os cinco 
sentidos do corpo humano para percebê-lo. 
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Programa
        
O complexo intitulado como Centro de Tradições da Mooca, conta 

com quatro edifícios, sendo dois deles pré-existências, os quais tento 
detalhar com mais precisão a seguir.

MUSEU ESCOLA DA INDÚSTRIA

Edifício localicado junto à rua Monsenhor João Felipe, foi destina-
do a abrigar oficinas e ateliês que resgatassem os antigos saberes 
utilizados nas indústrias que ali se encontravam, e que hoje estão se 
perdendo junto com seus remanescentes. A questão do imigrante 
também se faz presente por meio de programas de auxílio àqueles-
que chegam à São Paulo, retomando mais uma vez a relação da 
Mooca com a imigração, hoje não mais caracterizada por europeus 
e sim sul-americanos e haitianos em sua maioria. No entanto, o as-
pecto de maior destaque nesse edifício é sem dúvida a sua volu-
metria, compreendida pela junção de um paralelepípedo com uma 
secção de cone, o que resulta em uma terceira volumetria, diversa 
das anteriores. O resultado alcançado se deu pela vontade em criar 
uma circulação vertical na qual o usuário pudesse, conforme cami-
nha por uma rampas elicoidais, ampliar sua percepção em relação ao 
entorno, reforçando assim o escopo deste trabalho em valorizar do 
patrimônio.

Estudo volumétrico
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Recepção/ atendimento 100m2

Oficinas (Marcenaria/ curtume/ tecelagem/ tapeçaria/ estamparia/cervejaria) 
12 salas / 75m2  cada
Suporte ao imigrante 610m2

(cursos de língua portuguesa / atend. psicológico / encaminhamento)
Área para exposições  300m2       Administração 230m2              
Sanitários 30 m2                          Área de funcionários 220m2

MERCADO GASTRONÔMICO

Este edifício inserido na outra extremidade do terreno junto à Faculdade das Américas, é res-
ponsável pela articulação entre ambos os programas. As atividades propostas nesta edificação 
relacionam a cultura do imigrante no bairro e sua gastronomia.  Lugar para adquirir produtos de 
outras origens ou consumi-los nos restaurantes.

Restaurante 2x 300m2                Lojas / quiosques  85/35m2

Sanitários 35m2

Garagem (55 VAGAS) + Depósitos  1850m2

GALPÕES TOMBADOS
 
O galpões tombados foram destinados a usos de caráter cultural. No antigo edifício da fábrica 

de sabão, glicerina e óleo foi instalado o auditório com foyer e café. Já no galpão de armazena-
mento foi proposto uma utilização mais livre, com grandes bancos para se acomodar e espaço 
para exposições ou apresentações efêmeras. 

Auditório  600m2  (300 lugares)       Café + Foyer  450m2        Sanitários 35 m2

Espaço para apresentações/shows  500m2

CASA VANORDEN

Para este antigo edifício foram propostos usos de comércios e serviços para atender tanto uma 
população residente como também flutuante. No entanto, essas são apenas diretrizes de usos, 
pois o projeto de intervenção não chegou a ser contemplado no escopo deste projeto.
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IMPLANTAÇÃO
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PAVIMENTO 1
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Perspectiva interna ao volume correspondente à secção de cone, que contempla em seu interior rampas helicoidais 
que estão atirantadas na estrutura de cobertura. Este percurso tem como intenção proporcionar ao seu usuário uma 
melhor leitura de entorno construído. 
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MAQUETE
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06_CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É certo que a cidade antiga apresenta valores que faltam à cidade 
moderna, seu caráter formal, estrutural e funcional são completamen-
te diferentes e, talvez por isso, a preservação mais adequada para 
os dias atuais não seja simplesmente tombar imóveis e conjuntos 
urbanos ou elaborar trabalhos de restauro, pois corre-se o risco de 
congelamento desses imóveis. A grande compreensão para a preser-
vação do patrimônio histórico é, portanto, de que o desenvolvimento 
econômico e social nas cidades contemporâneas não deverá ser feito 
a partir da renovação e substituição do antigo pelo novo. Mas sim 
a partir do entendimento de que a reabilitação do patrimônio será 
capaz de atender às novas exigências e demandas das novas eco-
nomias nas metrópoles.

Estamos vendo os monumentos históricos serem banalizados atra-
vés do turismo de massa ou meios de comunicação. A fotografia e 
a propaganda utilizadas para promover certos monumentos acabam 
colocando-os em lugar desfavorecido, uma vez que tiram do espec-
tador a emoção ou a curiosidade ao se deparar fisicamente com o 
bem histórico, já que este o foi apresentado previamente por meio 
de imagens manipuladas. Esta simulação de imagens já conhecidas 
faz oposição, portanto, entre a valiosidade do patrimônio histórico e 
sua transformação em mercadoria de consumo, o que faz com que 
os  valores históricos e particulares desses bens acabem sendo ba-
nalizados.

Defender a preservação passa, então, a ser vista como forma de 
protesto contra a situação atual que ameaça o direito à história e à 
memória, reforçando seu poder como propulsor das transformações. 
Muitas teorias foram formuladas até hoje, mas não existe o certo ou 
errado, o que existe é a capacidade crítica que nos facilita enxergar 
para além do problema em si. Essa capacidade nos permite cons-
truir uma ordem de raciocínio, definir prioridades de projeto, além de 
saber reconhecer  características significativas nas pré-existências e 
usá-las de forma análoga na inserção do novo, de acordo com cada 
monumento. É preciso uma nova forma de compreender e respeitar 
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a própria cidade, suas pré-existências, suas camadas de história e 
suas relações com as linguagens construtivas ao longo dos anos, 
pois a bagagem cultural que carregam vai muito além do senso co-
mum, que valoriza apenas os aspectos icônicos e grandiosos das 
obras. Cada bem possui uma história única e intrínseca que vem des-
de sua concepção, uma vez que carrega saberes e ideologias de uma 
época, características de seus construtores e idealizadores, além de 
possuírem vestígios singulares de aspectos regionais. Portanto, mais 
do que tudo, preservar a matéria é, e sempre será, assegurar sua 
manutenção histórica.
    

“Não se trata de afastar os monumentos da vida 
urbana, isso seria dedicá-los a uma morte pró-
xima, é necessário saber compreendê-los e dar-
-lhes sempre um lugar vivo na cidade viva.“

G. Nicodemi 1

1 Giorgio Nicodemi (1891-1967) 
foi um museólogo e historiador da 
arte italiana.
G. Nicodemi. L’environnement 
des monuments. In: La Conféren-
ce d’Athènes sur la Conservation 
Artistique et Historique des Mo-
numents, 1931 apud M. Rufinoni. 
Preservação e restauro urbano. 
Intervenções em sítios históricos 
industriais,2014
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